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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

١١ ش دكتور محمد مندور - المنطقة ا�ولى - خلف رابعة العدوية - مدينة نصر - القاھرة اوراسكوم للتدريب 

الجيزه محافظة ١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١٤ابانوب فيكتور نعيم جبره٨٣٣٣٤ ١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١١ابتسام سعد عبدالتواب سليم٢٤٣٢٣ ٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٧ابتسام سيد فھمى عمر١٧٢٩٨ ٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٩ابتسام شعبان احمد مصطفى٩٥١٦ ٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٤ابراھيم ابراھيم على٨٨٩٢٧ ٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٦ابراھيم احمد الحاج محمد احمد اسماعيل٨٤٣٩٧ ٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٢ابراھيم احمد عبدال.ه السيد١٥٨٠٠ ٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٢ابراھيم الدسوقى محمد على اسماعيل١٤٠٥٣ ٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٤ابراھيم انور محمد عبدالحكيم٨٤٣٤١ ٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٩ابراھيم بدوى موسى١٩٧٢٨ ١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٧ابراھيم جمال عبدالناصر ابراھيم سليم الجندى٨٤٧٠٢ ١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٢ابراھيم حسين السيد بدرى خرى٨٣٦٨٧ ١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٧ابراھيم سيد عيداللطيف١٦٥٠٥ ١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١ابراھيم ص.ح محمد محمد قاسم١٠٢٩٠ ١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٦ابراھيم ط.ل محمود عمر خليل١٧٧١٣ ١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٧ابراھيم عادل ابراھيم٢٧٦٩ ١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٠ابراھيم عبدالرازق سعيد١٨٦٢٤ ١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٥ابراھيم عبدالفتاح محمد عبدالفتاح٤٢٨٦ ١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٨ابراھيم عبدالمنعم ابراھيم عبدالعال٨٩٢٣٢ ١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١ابراھيم على سيد ابراھيم٨٧٢٢٤ ٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٢ابراھيم محمد ابرھيم عبدالواحد١٧٥٧٧ ٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٧ابراھيم محمد احمد ا7طرش٥٢٣٨ ٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٣ابراھيم محمد جمال محمد احمد١٧٦٣٢ ٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٤ابراھيم محمد سالم عيد١٧٦١٥ ٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٢ابراھيم محمد عبدالتواب عبدالفتاح٣١٢٦ ٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٧ابراھيم محمد عبدالحميد١٨٨٥٨ ٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠١ابراھيم محمد محمود سليمان٦٠٣٥ ٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٢ابراھيم محمد مسعد عباس٨١٥٦٦٨ ٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٨ابراھيم يحيى محمد موسى١٣١٢٨ ٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٥اح.م محمد سعد٩١١٩ ٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٥احمد ابراھيم احمد احمد٢٦٣٣ ٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٣١احمد ابراھيم الطوخى محمدى٤٢٨٧ ٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠١احمد ابراھيم جوده مسلم٨٢٠٤ ٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٦احمد ابراھيم رمضان سيد٢٣٢٩٦ ٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٠احمد ابراھيم عبدالفتاح منھى صالح٨٥٧٣٧ ٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٥احمد ابراھيم على حسن١٠٩٥٨ ٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٩احمد ابراھيم محمد١٥٢٢١ ٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٨احمد ابراھيم محمود احمد الدغيدى٨١٥٤٠٧ ٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٧احمد ابو الحجاج محمد صادق١٠٩٠٣ ٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٦احمد ابوبكر ج.ل ابوبكر البطران١٣١٦٩ ٤٠
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٥احمد احمد عبدالجواد عوض١٨٠٢٢ ٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١١احمد احمد فھمى صابر٢٥٣٣٦ ٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٧احمد احمد محمد احمد اسعد١٥٢٢٤ ٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٥احمد احمد يوسف عبداللطيف٨٢٣٦٥٧ ٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٢احمد اسماعيل ابراھيم٨٨٠٩٦ ٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٣٠احمد اشرف عبدالرازق محمد٣٠٢٩ ٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١احمد السيد محمد عبدالبارى محمد١٠٠٠٧ ٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٣احمد الطيب عبدالراضى عبدالستار ابوالع.٨١٧٤١٤ ٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٤احمد امام بدوى امام١٨٨١٤ ٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٨احمد امان محمد اسعد على٣٠٤٠ ٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٧احمد امجد عبدالفضيل سالم١٩٠٥٢ ٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٩احمد ايھاب عبدالوھاب احمد حسين١٢١٦٢ ٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٣احمد بھجت عبدالحارس محمود٨٤٣٤٨ ٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٤احمد جمال رشدى راشد٨١١٠٧٦ ٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٥احمد جمال رضوان على٥٨٤٢ ٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٧احمد جمال زينھم امين١٠٢٩٥ ٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٢احمد جمال صديق عبدال.ه٨٢٧٠٢١ ٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٥احمد جمال ص.ح حسن الشربينى١٨٩٤١ ٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١احمد جمال عبدربه محمد٥٤٨٥ ٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٥احمد جمال عزمى حسين٨٣٥٤٢ ٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٧احمد جمال موسى مسعود٢٤٢٥٥ ٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٥احمد جميل عبدالحميد محمود٨٢٦٨٩ ٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٦احمد حازم عوض عبدالرحمن٨٤٦٢٧ ٦٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١١احمد حامد محمد حامد١٨٨٦٦ ٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢١احمد حربى راضى محمد محمود١٠٢٠٧ ٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٠احمد حسام ابراھيم احمد٨٧٩٤٧ ٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٤احمد حسام الدين مصطفى٢٠٠٧٨ ٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٨احمد حسام فريد عبدالحليم٣٤٢٣ ٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٢احمد حسن دياب محمود١٦٢١٧ ٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٣احمد حسن عبدالجواد احمد٣٠٤١ ٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٧احمد حسن عبدالرشيد محمد حسن١٢٢٤٨ ٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٥احمد حسن عبدالنظير عبدالفضيل٤٢٧٧ ٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٢احمد حسن محمد محمد٢٣١٤٥ ٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١احمد حسن محمود عبدالحميد١٣٨٦ ٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٠احمد حمد @ موسى محمود٨٨٦٤١ ٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٥احمد حمدى حسين عبدالحليم١٤٠١ ٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٣٠احمد حمدى عبدالحليم٨١٢٦١٢ ٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٣احمد حمدى عبدالظاھر على س.مه٨١٠٨٢٦ ٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١احمد حمدى عبده عبدالجليل٨١٠٩٧ ٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٤احمد حمدى مدنى فرج٨٣٢٧٦ ٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٨احمد حنفى عبدالشافى طه٢٣٢٥٤ ٨١
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٦احمد خالد احمد عبدالجواد١٦٩٩٢ ٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٣احمد خالد ص.ح الدين محمد جاد٦٦٨١ ٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٠احمد خطاب على طلب على مھدى٧٩٥٦ ٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١١احمد خفرى احمد محمد خطاب٨١٨١٦٧ ٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٠احمد داوود احمد داوود٨١٨١٥٥ ٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٦احمد رافت س.مه محمد١٨٣٢٩ ٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٣احمد رجائى مصرى١١٣٦٤ ٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١احمد رجب تونى٢٢١٤٤ ٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٣٠احمد رضا خطاب المنحول١٩٠٢٥ ٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٦احمد رضا عبدالحميد٢٣١١١ ٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٤احمد رضا محمد راشد٨٥٦٥٥٠ ٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٣١احمد رمضان على عبدالس.م١٥٢٢٢ ٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٧احمد رمضان على محمد بدر٨١١٠٨٠ ٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٤احمد سالم عابد سالم٨٣٩٨٢ ٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٩احمد سالم عوض٢١١٩٥ ٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢١احمد سامى احمد سيد احمد٨٨٧١٣ ٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠٤احمد سامى زكى على الوزيرى٨٣٣٢٢ ٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٥احمد سامى فكرى عبدالرحمن٨٤٦٠٥ ٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٣احمد سعيد ابراھيم محمد٢٦٥٧٧ ١٠٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٣احمد سعيد حمدى امام١٨٥٣٠ ١٠١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١احمد سعيد دياب محمد عبدالمعطى١٠٠٤١ ١٠٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٢احمد سعيد عبدالعزيز دياب الشاذلى١٧٣١٢ ١٠٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٥احمد سعيد عبدالفتاح موسى على٨٧٩٣٧ ١٠٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٤احمد سعيد محمد يوسف٨٩٢٣٣ ١٠٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٧احمد س.مه محمد السيد٨٨٩٠١ ١٠٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٣احمد سمير عبد@ احمد اللبودى٢٣٦٠٠ ١٠٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٠احمد سمير محمد صبيح محمد٥٩٠٢ ١٠٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٠احمد سيد احمد السيد٢٥٣٥٥ ١٠٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٢٠احمد سيد احمد حنفى احمد٨٨١٣٤ ١١٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٩احمد سيد شوبك كي.نى٩٩٩٢٦٩ ١١١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٤احمد سيد منير يعقوب١٨٠٩٣ ١١٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٧احمد سيف النصر عبدالعاطى جابر٦٧٤٠ ١١٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٠احمد شريف عبدالنعيم س.مه١٨٠٨٩ ١١٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠١احمد شعبان شاھين محمد٨١١٢٨٢ ١١٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٧احمد شعبان على محمد٢٦٠٦٢ ١١٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٤احمد شعبان كمال١٠٣١٣ ١١٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١احمد صابر احمد احمد١٢٠٧٠ ١١٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٣١احمد صادق احمد صادق٨١٦٧٩١ ١١٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٣احمد صالح فرغلى احمد٩١٦٣٦٣ ١٢٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٥احمد صبرى احمد احمد سالم٢٨٣٦٣ ١٢١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٣احمد صبرى خضير على٩٦٨٣ ١٢٢
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٩احمد صبرى مصطفى٣٤٨٨ ١٢٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١احمد ص.ح احمد سعد٢٣٠٩٥ ١٢٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١احمد ص.ح عباس جبر عيسى١٢٢١٨ ١٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٤احمد ص.ح عبدالعز حسن١١٣٦٣ ١٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٤احمد ص.ح عبد@ مھنى٢١١٠٠ ١٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٥احمد طارق فھمى السيد٨١٥٣٠٣ ١٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٦احمد طلعت عبدالتواب على٩١١٣٦١ ١٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٧احمد طلعت محمد رمضان٦٩٣٥ ١٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٩احمد طه ابراھيم ابراھيم عيسوى٩٢٣٥٦٠ ١٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٩احمد طه سالم عبد@١٠٦٠٦ ١٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٢احمد طه محمد طه٨١٨١٦٨ ١٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٢احمد عادل حسن راشد١٩٨٨٨ ١٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٣١احمد عادل سعد عبدالنبى١٨٤٨ ١٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٦احمد عادل عبدالراضى٨٤٦٧٦ ١٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٣احمد عادل عبدالمنعم عبدالماجد٨١٠٨١٣ ١٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٣احمد عادل فضل شبل٨١٨٢٥٤ ١٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١احمد عادل محمد حسن ا7س.مبولى٨٣٢٧٣ ١٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٦احمد عادل محمود١٣٨٧ ١٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٥احمد عاطف ص.ح مصطفى٨٢٤٢٧ ١٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٦احمد عباس رمضان الصناديلى١٧٨١٢ ١٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٣٠احمد عباس عبدالكريم قاسم١٩٠١٣ ١٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١احمد عبدالباسط سعداوى بيومي١٩٨٧٢ ١٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٦احمد عبدالباسط عبده ابراھيم خالد٨١٤٧٤ ١٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١احمد عبدالحميد احمد حافظ٨١٦٧٣٨ ١٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٧احمد عبدالحميد عبد@ ابراھيم٨٨٣١٣ ١٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٨احمد عبدالرازق عبدالمحسن حسان٢٢٢٦٢ ١٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٣٠احمد عبدالرازق ھاشم جاد الحق ابوليله٨٧٣١٧ ١٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٠احمد عبدالرحمن عبدالعال محمد١١٠٠ ١٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٩احمد عبدالرشيد رزق عبدالھادى١٤٣٩ ١٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠١احمد عبدالستار سيد عبدالستار٨٨١٩٢ ١٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٨احمد عبدالعزيز احمد سند٢٣٠٧٧ ١٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٢احمد عبدالعزيز عبدالس.م المغربى١٩٠٧٣ ١٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١١احمد عبدالعظيم محمد احمد٦٤٦٨ ١٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٢٠احمد عبدالفتاح السيد عفيفى٨٨٧٣٤ ١٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٥احمد عبدالفتاح على منصور٢٤٧٦ ١٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١احمد عبدالفتاح عمار عبدالشافى١٨٠٠٩ ١٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١١احمد عبدالقوى حسن عبدالقوى٩١٠٩ ١٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٩احمد عبدال.ه نصر احمد١٠٥٥٥ ١٦٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٧احمد عبداللطيف نبيه احمد البرغوت١١١٧٩ ١٦١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٥احمد عبد@ مدنى عبدالواحد١٩٠١٢ ١٦٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٩احمد عبدالمجيد قاسم سيد١٢١٧٧ ١٦٣
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٢احمد عبدالمحسن احمد محمود١٦٢٩٥ ١٦٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٢احمد عبدالمحسن عبدالس.م٩١٩٠٨ ١٦٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٧احمد عبدالمعز شرقاوى الشريف٥٠٣٢ ١٦٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٥احمد عبدالمنعم عبدالرازق عرفات٩٤٠٧ ١٦٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٤احمد عبدالمنعم محمد عبدالغنى١١٣٦٦ ١٦٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠٥احمد عبدالمنعم محمد مصطفى٦٧٦٨ ١٦٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢١احمد عبدالنبى حامد حسين٤٨١٧ ١٧٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٠احمد عبدالھادى عبدالباسط عبدالرحيم٨٧٠٨٨ ١٧١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٤احمد عبدالھادى مسلم١٤٢٩٩ ١٧٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٩احمد عبدالواحد يوسف٦٣٦٣ ١٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٢احمد عبود عبدالجواد عبود٤٨٣٦ ١٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٦احمد عزت سيد محفوظ٨٢٨٢٧ ١٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٥احمد عزت محمود عوده٨٢١٠٩٨ ١٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠١احمد عشرى كامل عمران١١٣٨٠ ١٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٧احمد عصام عبدالخالق محمد٨٢١٦١ ١٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٦احمد عصام محمد فايز@١٨٩١٩ ١٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٥احمد عصام محمود ابوطالب٤٢٧٣ ١٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٠احمد عطيه عبدالعال محمود٨١٨١٥٦ ١٨١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٥احمد عطيه عبدالنبى عبدالقوى٢٥٢٧٢ ١٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٨احمد علم الدين عبدالجواد علم الدين١٠٩٢٨ ١٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٧احمد على احمد حسين عنانى١٧٣٨٦ ١٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٣احمد على فوزى حسن محمد٨١٥٥٤٩ ١٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠١احمد عماد الدين طه محمود٨٧١٠٩ ١٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٠احمد فاروق ثابت احمد٩٢٨٠ ١٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٣احمد فاروق فؤاد ابراھيم١٠٤٩٨ ١٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٠احمد فاروق محمد رضوان٨٤٢٤٣ ١٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٦احمد فتحى عبدالحميد حسن ميرا١٥٢١٩ ١٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٣احمد فتحى قرنى عبدالمجيد١٢٢٥٧ ١٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١احمد فرج احمد عبدالمنعم البدرشينى١٣٠٤٩ ١٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٣احمد فوزى ابراھيم١٢٣٢٨ ١٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٧احمد كرم عبيد احمد١٤٠٤ ١٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١احمد كمال على احمد٨٢٣٢٤٦ ١٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٧احمد ماھر ابوالنور عبدالرسول٤٠٣٤ ١٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٣احمد ماھر سعد احمد الصباغ٢١٥٩٩ ١٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٢احمد ماھر صادق بكر بيومى١٢٢٤٦ ١٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١احمد مبارك رمضان على عاشور١٦٢٠٧ ١٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٠احمد مبروك عثمان مبروك٨١٦٧٥٧ ٢٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٥احمد مجدى جمال الدين محمد شفيق١٧٧٥٣ ٢٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٩احمد مجدى حامد عبدالرحيم٢٥٥٢٢ ٢٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٤احمد مجدى سيد ابراھيم٩٦١٢ ٢٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٨احمد مجدى عبدالغفار حسين٢٦٠٧٧ ٢٠٤
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٩احمد مجدى على محمد٨١٩٦٥٤ ٢٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٠احمد مجدى محمود الغواص٢٤٥٨٤ ٢٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٣احمد مجدى نجيب محمد٩٢٣٢١ ٢٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١احمد محسن حافظ٩٢٥٥٩١ ٢٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١احمد محسن رمضان عبد@٨١٩٦٦٦ ٢٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٢احمد محمد ابراھيم احمد١٠٢٢٣ ٢١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٦احمد محمد ابوالسعود حسن١٠٢٠٩ ٢١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٦احمد محمد ابوالمعاطى محمد ابراھيم١٥٨٢٦ ٢١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٦احمد محمد احمد ابوالسعود٣٥٦٧ ٢١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢١احمد محمد احمد احمد ابو عيشه٨٥٦٣٩ ٢١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٣احمد محمد احمد الديب٨٤٧٤٩ ٢١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٧احمد محمد احمد السيد١٨٩٤٥ ٢١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١احمد محمد احمد حمدى عبدالحميد٥٥٢٨ ٢١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٠احمد محمد احمد عبدالتواب شرف٨٤١٣٠ ٢١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١١احمد محمد احمد عبدالرحمن٨٣٩٠٥ ٢١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٤احمد محمد احمد على٢٤٨٤ ٢٢٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٨احمد محمد اسماعيل بدوى١٠٩٨٥ ٢٢١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٢٢احمد محمد السيد العزب١١٣٥٦ ٢٢٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٧احمد محمد السيد محمد ابوالنصر٨٠٢٩ ٢٢٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٦احمد محمد الششتاوى عبدالفتاح٨٤٢٠٨ ٢٢٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٥احمد محمد توفيق٢٢٢٤١ ٢٢٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٨احمد محمد جاد @ احمد٥٠٣٤ ٢٢٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٢احمد محمد حسن حسن على٢٢٠٩٦ ٢٢٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٠احمد محمد حسين دسوقى الفشاط١٦١٧٦ ٢٢٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٠احمد محمد حلمى ابراھيم٦٧٥١ ٢٢٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٧احمد محمد حمد@ سعيد٢٠٠٧٤ ٢٣٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٣احمد محمد رشاد ابراھيم محمود١٠٤٣٦ ٢٣١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٢احمد محمد رشاد عبدالمطلب٨٤٧٢ ٢٣٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٣٠احمد محمد سليمان احمد١٨٩٠٨ ٢٣٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٥احمد محمد عبدالجابر١٨٥٢٩ ٢٣٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٦احمد محمد عبدالحميد٨٢٧٠٢٥ ٢٣٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٤احمد محمد عبدالحميد مراد٨٢٠٠ ٢٣٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١١احمد محمد عبدالعظيم محمد٨٧٣٠٤ ٢٣٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٨احمد محمد عبدالفتاح ھديه١٠٣٣٥ ٢٣٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٤احمد محمد عبدال.ه محمد٩٩٢٩٦ ٢٣٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٢احمد محمد عبد@ محمد محمد عبد@٢٤٢٥١ ٢٤٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١١احمد محمد عبدالمجيد نصر٩١٤٥ ٢٤١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٤احمد محمد عبدالمنعم على محمد٨١٦٧٠٦ ٢٤٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٢احمد محمد عبدالمنعم محمد٢٧٥١ ٢٤٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٩احمد محمد عبدالمولى٢٨١٢٧ ٢٤٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٧احمد محمد عبدالنبى عبدال.ه٩٥٩٨ ٢٤٥
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٢احمد محمد عطيه عبدالعال١٢٣٢٩ ٢٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٩احمد محمد عيسى احمد السيد٨٢٤٢٢٧ ٢٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٣احمد محمد فارس ابراھيم على٢٦٥٧٥ ٢٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٤احمد محمد محفوظ عبدالمعطى٨٨٩٠٤ ٢٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٦احمد محمد محمد الفاتح ابوالعينين٨٨٣٨١ ٢٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٣احمد محمد محمد بھجت زھران٩٩١٨٦٥٦ ٢٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٥احمد محمد محمد سليمان٨٤٧٢٠ ٢٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٣١احمد محمد محمود حسانين١٢٢٤٩ ٢٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٨احمد محمد محمود عبدربه٨٢٩٠١٣ ٢٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٢احمد محمد مصطفى احمد الرفاعى١٩٢٥ ٢٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٨احمد محمد مھدى طاھر١٠٣١٨ ٢٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٣٠احمد محمد يحى ابراھيم٨٣٩٩١ ٢٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٦احمد محمود احمد عبدالعزيز٨٩٤١٠ ٢٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٣احمد محمود احمد مدنى٢٦١٠٢ ٢٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٨احمد محمود حنفى محمد٨٢٥١٠٩ ٢٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠١احمد محمود خميس محمود٩٨٥٠٠ ٢٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٣٠احمد محمود زكريا عواد بيومي١٢٣٧ ٢٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٦احمد محمود سيد فرج القط٨٥٦٣٨ ٢٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٢احمد محمود عبدالتواب على عبد@٨٣٦٩٦ ٢٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٢احمد محمود عبدالصبور ابراھيم٨٣٧٧٨ ٢٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٠احمد محمود عبدالطاھر محمد١١٣٦٥ ٢٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٣٠احمد محمود عبدالكريم حسن٧٨٩٨ ٢٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٨احمد محمود محمد عطيه٨٨١٤١ ٢٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢١احمد محمود مصطفى كامل١٢٣٨١ ٢٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٨احمد مرجان محمد جوده٢١٥٩١ ٢٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٠احمد مرجان مصيلحى محمد٨١٧١٩٧ ٢٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٠احمد مرعى مبروك٤٢٧٢ ٢٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١احمد مصطفى حنفى عبدالبارى١٢٠١٥ ٢٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢١احمد مصطفى زكى محمد٨٧٨٤٠٠ ٢٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠١احمد مصطفى صالح حسن٤٤٣٨ ٢٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٤احمد مصطفى على احمد حسين٨٩٠٧٦ ٢٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠١احمد مصطفى محمد عبدالواحد٢٢٠٤٩ ٢٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٧احمد مصطفى محمد على٨٢٢١٣ ٢٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٣احمد مصلح سيد احمد١٦١٢٠ ٢٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٢٨احمد منصور عبدالھادى احمد على٢٢٥٤٧ ٢٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٠٩احمد منير محمد محمد الداعور٨١٧٤٣٥ ٢٨١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٠احمد موسى صحصاح احمد٩٢٠٧٦ ٢٨٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٦احمد نادى زكريا احمد٧٠٤٩ ٢٨٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠١احمد نادى عبدالس.م١٨٥٥٢ ٢٨٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٣٠احمد ناصر محمد عيد٢٦٠٥٣ ٢٨٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٦احمد ناصر محمد محمد خليفه٩٢٠٦٠ ٢٨٦
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٦احمد نبيل عبدالحفيظ ياقوت٢٦٥٣١ ٢٨٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٧احمد نشات توفيق ابراھيم٨٤٥٦١ ٢٨٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٥احمد نصر الدين محمد عبدالوھاب١٩٧٩٨ ٢٨٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٢احمد ھاشم احمد ثابت١٦٣٠٣ ٢٩٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٧احمد ھاشم حسنين حسين١١٠٤٤ ٢٩١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢١احمد ھشام عبدالرحمن فتحى٢٥٥٧٢ ٢٩٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢١احمد وجدى صالح١٦٥٣٧ ٢٩٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٤احمد ياسر رمضان السيد١٢١٦٨ ٢٩٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠١احمد ياسر ماھر فھمى١٦٦٢٠ ٢٩٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٩احمد يحيى احمد عبده٩٩٩٣١٣ ٢٩٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٨احمد يحيى على١٦٥٤٣ ٢٩٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٦احمد يحيى فھيم عبدالرحمن دياب١٨٠٦٩ ٢٩٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٥احمد يسرى توفيق عبدالصمد٨١٧٢٠٠ ٢٩٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢١احمد يسرى عبدالحكيم يونس٨٢٥١٤٦ ٣٠٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٨ادم محسن يوسف مرسى٩٤٧٨٢ ٣٠١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٣٠اسامه ابراھيم السيد شرف١٩٨١٨ ٣٠٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٤اسامه احمد نوبى٤٠٧٣ ٣٠٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٦اسامه السيد محمد محمد صقر٨١٤٩١ ٣٠٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٧اسامه انور ابراھيم عبدالرحيم١٧٨٦ ٣٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٨اسامه ربيع جنيدى جنيدى٨١٠٨١١ ٣٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٢اسامه سمير محمد٨١٨٢٩٤ ٣٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١اسامه عيد محمود على٢٥٣٧٠ ٣٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٦اسامه محمدى على فرج عساف١٥١٧٨ ٣٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٠اسامه محمود عبدالوھاب محمد٨٣٧٠٠ ٣١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/٢٦اسراء احمد زغلول ھاشم٥٠٦١ ٣١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٤اسراء السيد مصطفى احمد٨١٩٦٣٤ ٣١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٧اسراء حسن محمد عوض٨١٨٢٣٠ ٣١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٣اسراء عبدالرحمن سعد عبدالرحمن٩٢١١٤ ٣١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٥اسراء عبدالرحمن عبدالبديع عبدالرحمن٩٦٩٤ ٣١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/٢٣اسراء عبدالمنعم عبدالفتاح السيد٢٥٢٢١ ٣١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٥اسراء عوض عبدالرازق اسماعيل٨١٧١٦ ٣١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/١٧اسراء مجدى محمد احمد٨٧٣٥٤ ٣١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٤اسراء محمد سعيد محمد٤٨٠٢ ٣١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١اسراء محمد عاطف عبدالعزيز فريد٢٢١٥٦ ٣٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٧اسراء محمد على احمد محمد١٢٠٩١ ٣٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٣اسراء محمد عماد الدين عبدالمنعم حسن١٣٢١٢ ٣٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠١اس.م ابوبكر شيمى عبدربه١١٣٨١ ٣٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٦اس.م احمد عبدالحميد حسن شاھين١٨١١٠ ٣٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٦اس.م اشرف سعد على٨١٧٤٠٧ ٣٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٤اس.م بدوى محمد عكاشه٢٢٠٩٣ ٣٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٧اس.م ج.ل محمد عبدالخالق الشاذلى١٦١٣٧ ٣٢٧

٢٠١٦/٠١/٣١الجيزه Page ٩ of  ٥٠



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

١١ ش دكتور محمد مندور - المنطقة ا�ولى - خلف رابعة العدوية - مدينة نصر - القاھرة اوراسكوم للتدريب 

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠١اس.م جمال س.مه حسن١٠٤٤٣ ٣٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٦اس.م جمال محمد محمود٨١١٠٦٠ ٣٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢١اس.م حسين كامل احمد١١٣١٢ ٣٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠١اس.م حمدى عبدالعليم عبدالعزيز٢٥٢٥٧ ٣٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٧اس.م سيد فضل صالح عمران١٧٢٥١ ٣٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٩اس.م سيد محمد على احمد٢٤٣١٢ ٣٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٧اس.م ص.ح ركابى حامد عبد@٩٢٦٩ ٣٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٣١اس.م طارق عبدالس.م محمد٤٨١٥ ٣٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٥اس.م عبدالصبور طه محمد عيسى٨٣٥٢٠ ٣٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٥اس.م عبدالمنعم عبدالفتاح السيد٢٥٢٢٣ ٣٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠١اس.م عربى ص.ح موسى٨١٥٦٧١ ٣٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٥اس.م عزت عبدالمنعم على١٠٧٠٩ ٣٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٩اس.م على دسوقى٢٢٠٣٣ ٣٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٨اس.م على عبدالباقى على٦٠٦٠ ٣٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١١اس.م عيد مندور ابو سريع٢٥٥٩٧ ٣٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٥اس.م فايد داود عبدالغنى حماد٨٤٧٣٤ ٣٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠١اس.م فتح الباب عبدالعظيم خليفه٢٤٨٨ ٣٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٨اس.م فكرى ابراھيم عبدالحميد١٧٦٢٠ ٣٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٨اس.م كمال يوسف احمد بوشناق٢٤٠٥٧ ٣٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢١اس.م محمد رزق على ابراھيم القاضى١٣١٥٨ ٣٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٦اس.م محمد طنطاوى عرفه٢٤١٥١ ٣٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٠اس.م محمد عبدالتواب محمود١٢٣١٤ ٣٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٢اس.م محمد عبدالغنى محمد١٧٥١ ٣٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٣اس.م محمد عبدالغنى مقلد٨٢١٥٦ ٣٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٧اس.م محمد عبدالوھاب منصور٨١٥٠٧٠ ٣٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٢اس.م محمد عطيه عبدالعال١٢٣٤٠ ٣٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٦اس.م محمد فخرى عبد@ احمد٢٠٥٢ ٣٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٧اس.م محمد مامون كامل٢٤٥٨٧ ٣٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٤اس.م محمد محمود السيد٩٢٣٥٧١ ٣٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٣٠اس.م محمود ابراھيم نصر١٠٥٩٠ ٣٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١اس.م محمود احمد س.مه٨٢٨١٣ ٣٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٥اس.م محمود السيد عبدالفتاح١٧٦٩٧ ٣٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١اس.م محمود عبدالرحمن محمود١٠٧٠٧ ٣٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٩اس.م محمود عبدالفتاح الھوارى٢٥٥٧٣ ٣٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٣اس.م محمود محمد عبدالحفيظ٨٣٨٤١ ٣٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١اس.م محمود محمد علوان٨٤٢٤٤ ٣٦٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١١اس.م مصطفى عبدالعال محمود٨٨١٣٦ ٣٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٢اس.م وحيد عبدالحميد محمود٢٣٢٧١ ٣٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢١اس.م يسرى محمد حلمى الوراقى١٦٢٤٠ ٣٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٢اسماء ابوبكر سالم عبد@ ھجرس١٢٠٩٢ ٣٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢٤اسماء احمد عبدالحميد احمد٨١٥٥٤ ٣٦٨
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٣اسماء احمد محمد مرسى عبدالمجيد٨٠٤٠ ٣٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٤اسماء امام محمد ابو حموده٨٣٢٩١ ٣٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠١اسماء انور عبدالفتاح٩٤٧٩٤ ٣٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠١اسماء بدوى عبدالجواد٩١٧٦٠٨ ٣٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٥اسماء جمال عزمى محمد٨٤٣٣٢ ٣٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٢اسماء حسن السعيد حسين الخولى٢٣٣١٤ ٣٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٠اسماء حسن حسن الصامولى١٧٦٧١ ٣٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١اسماء حماده حنفى محمد٨٢٨٠٢٧ ٣٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٨اسماء رمضان بيومى محمد ضيف٨١٥٤٠٦ ٣٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٤اسماء سيد ابراھيم عبدالعليم٢٦٠٧٠ ٣٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٥اسماء سيد صالح على١٥٥٩٢ ٣٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٣٠اسماء عبدالجواد احمد عبدالجواد١٠٤٦ ٣٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١١اسماء عبدالعزيز موسى٨٥٠٠ ٣٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٨اسماء عبده سعد١٨٦٦١ ٣٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٢٥اسماء فرحات حسن محمد جمعه٨٣٨٢٢ ٣٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٧اسماء محسن احمد حسين١٠٤٤٨ ٣٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١اسماء محمد عبدالحميد٨٣٩٤٢ ٣٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١اسماء محمد كمال الدين حسين٨٨٣٢٩ ٣٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢١اسماء محمود محمد محمد٢٥٢٨٤ ٣٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٠اسماعيل ابوزيد اسماعيل غنيم٨٤٣٩٩ ٣٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠١اسماعيل السيد محمد شعبه١١١٤٠ ٣٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٤اسماعيل س.مه عثمان محمد٢٢٣٠٦ ٣٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٣١اسماعيل فتحى عبدالحليم٨٢١٠٩٤ ٣٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٣٠اسماعيل كامل اسماعيل طه٨١١٢٣١ ٣٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٦اسماعيل كمال اسماعيل احمد محمد٨١٣١٩ ٣٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/١٥اسماعيل محسن اسماعيل محمود٢٢٥٣٣ ٣٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٥اسماعيل محمد اسماعيل حسين٩١٥٥ ٣٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٥اسماعيل محمد اسماعيل قابيل٥١٨٥ ٣٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠١اشرف ابوالقاسم محمد عبدالمنعم٨٤٣٦٥ ٣٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٣اشرف سالم عبدالعزيز ابراھيم٨٢١٠٩٣ ٣٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٦اشرف سعد كامل محمد عبدالصمد الطويل١٦٢٢٨ ٣٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠١اشرف سعيد عكاشه سليمان١٨١٠٧ ٤٠٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٩اشرف شعبان قرنى حسن٢٠٠٤٩ ٤٠١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٢اشرف صابر جمعه سيد احمد ابوعيطه٧٠٠١ ٤٠٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٧اشرف ص.ح الدين كامل عبدالفتاح٤٩٨٠ ٤٠٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٦اشرف عطيه رزق ابراھيم١٨٩٠١ ٤٠٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/١٦اشرف محمد عبدالعزيز ابراھيم٩٩٤٥٩٨ ٤٠٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٨اشرف محمد على عبدالمنعم١٧٦٣ ٤٠٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٠اعتدال محمود محمد احمد خليل٢٦٠٥٦ ٤٠٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٥اكرم عاطف سعد٩١٧٥١٤ ٤٠٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١١ا7ء جمال محمد محمود موسي٨١٦٠٥٦ ٤٠٩
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠١ا7ء عصام دسوقى على٤٤٠٥ ٤١٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٧الحسن عبدالس.م ابراھيم محمود١٩٥٢٤ ٤١١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٦الحسين ابراھيم محمد السيد١٧٦٨٢ ٤١٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٨الحمزه كمال محمد عبدالحليم١٧٧٥٥ ٤١٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٨السيد عبدالخالق مصطفى٢٣١٤٦ ٤١٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٥السيد عبدالناصر عبده عبدالحى١٢٠٠٥ ٤١٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١١السيد مجدى السيد عبدالمقصود٨١٩٦٤٢ ٤١٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٩الشيماء ع.ء الدين عبدالرحمن١٢٢٧٩ ٤١٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٠الشيماء محمد على محمد٨١٧١٥١ ٤١٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٣٠الشيماء مصطفى احمد المصرى مصطفى١٦٠٠٣ ٤١٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٢الھام فرحات منصور عويس٨٢٨٠٢٦ ٤٢٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٥امام احمد امام ھيبه٨٢٥١٧١ ٤٢١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٩امانى حافظ نادى حافظ٦٥٨٥ ٤٢٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٥امانى طه سعيد السيد٢٢٠١١ ٤٢٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٣امانى محمد عبدالحميد فھمى منصور١١١٠٠ ٤٢٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١امانى نور الدين الشاذلى خليل٤٤١٥ ٤٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠٢امبابى حنفى امبابى اسماعيل عيسى١٧٥٨٢ ٤٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٦امجد عبدالخالق محمد١٨٦٥٩ ٤٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٦امجد محمود فرغلى على١٧٢٢٢ ٤٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٧امل السيد عبدالغنى سيد احمد٩٥٥٢ ٤٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٠امل شوقى احمد حبيب٢٥٦٠٠ ٤٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٢امل نصر على المغربى٥٢٠١ ٤٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١امنه سيد على عبدالرازق٩١١٠ ٤٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٤امنيه احمد محمد البلتاجى٢٤٦٤ ٤٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٩امنيه بليغ كامل محمد البديوى١٤٢٨٤ ٤٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٦امنيه عبد@ اسماعيل عبدالظاھر٢٦٠٣٩ ٤٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٤امنيه عز الدين عواد محمد ابوالنجا١٦٦٣٤ ٤٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٢امنيه عزت بجوزى عبدالنبى٨٨٦٤٥ ٤٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٢امنيه لطفى مصطفى جاد٥٢١٢ ٤٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٢امنيه محمد زكريا محمد٨٢٢٤٥ ٤٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٦امنيه مصطفى ابو العمران١٩٨٢٣ ٤٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٦امنيه نبيل عبدالمحسن عطيه١٥٤٦٥ ٤٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٩امنيه ھانى كمال محمود٢٥٥٢٨ ٤٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٩امير مجدى رزق يوسف٨٢٨٠٤١ ٤٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١امير محمد مجدى مصطفى الطھطاوى٨٤٦٠٣ ٤٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٠امير نادى محمد الجيار٨٢٩٠٢٥ ٤٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٧اميره اشرف محمد محمد ربيع١٢١٥ ٤٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١اميره تادرس زكى واصف١٢٥٧٨ ٤٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٧اميره طارق عبدالكريم مشالى١٤٢٩٠ ٤٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/١٠اميره عاطف احمد محمد١٧٣٤٨ ٤٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٣اميره محمد محمد محمود خليل٢٤١٨٧ ٤٥٠
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٥اميره محمود حافظ السيد٢٥٥٣٥ ٤٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠١اميره موسى س.مه محمد موسي٨٥٩٧٦ ٤٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٧/١٤اميره يسرى يوسف٢٨١١١ ٤٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٠امين ابراھيم امين ابراھيم حمدى٤٩٨٤ ٤٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١امينه سيد بحيرى السيد الھجين٦٨٩١ ٤٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٩اميه حسن عيسى حسن١٢٠٦٠ ٤٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠١انجى سيد وجيه محمد٥٥١٦ ٤٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٦انجى مصطفى ياسين محمد حسن٥٠٩٨ ٤٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٢اندرو جرجس حكيم فارس١٥١١١ ٤٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٢اندور جمال رودلف٨٥٤٥ ٤٦٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٨انس وجيه حسن عبدالمجيد٨٢٥١٢١ ٤٦١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠١انور رشدى انور محمد ابوزيد١٠٤٢١ ٤٦٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٥انور وجدى منير فريد سمعان٢٤٨١ ٤٦٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٤ايات رمضان حسن س.مه عجور١٢١٩٦ ٤٦٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١ايات شلبى عباس سيد٨١١٢٤٦ ٤٦٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٦ايمان ج.ل عبدالعظيم حسن٥٠٩٢ ٤٦٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٤ايمان حامد على ا7مين حسين١٥٧٦٤ ٤٦٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٣١ايمان سمير مرسى احمد٧٠١٧ ٤٦٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٦ايمان شعبان سالم محمد١٣١٠٠ ٤٦٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٣ايمان صبرى حسن٩١٧٦١٨ ٤٧٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٢ايمان طلعت على احمد٨١٥٤٢١ ٤٧١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠١ايمان عبدالظاھر سيد محمد طاحون٥١٩٦ ٤٧٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠١ايمان عبدالعاطى عبدالفتاح عبدالحميد٢٥٤٠١ ٤٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٠ايمان عبدالفتاح صادق على٢٢٠١٩ ٤٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١١ايمان عبدالمنعم محمد السيد س.م٨٩٠٠٨ ٤٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٠٥ايمان عبدالواحد يوسف احمد٢٦٠٣٦ ٤٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٩ايمان عبده حامد عطبفى١٧٣٢٧ ٤٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٢٥ايمان عمران بخيت١٥٩٩٧ ٤٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٢ايمان فتحى احمد ابوالحسن٨١٧١١ ٤٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٠ايمان كمال حمدان عطوان٩٢٤٣٠٧ ٤٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٣ايمان ماھر عبدالعليم محد ابو قرن٨٤٣٥٦ ٤٨١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٥ايمان محمد عبدالحميد خطاب٨٢٨٠١٣ ٤٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١ايمان مصطفى حسين يوسف٩١٠٣٩٤ ٤٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٠ايمن حلمى عثمان عثمان حسين١٨٩٣٩ ٤٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٢ايمن رافت بدوى محمد الشريف٢٥٣٧٢ ٤٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٦ايمن سيد محمد على ابوالع. مغربى٢٥٣٦٨ ٤٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٦ايمن عبدالجواد صابر حامد سليم٩٢٣٥٤٩ ٤٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٣ايمن محسن امين حسني٢٤٦٤٣ ٤٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٧ايمن محمد صادق حسن٣٥٨٩ ٤٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠١ايمن محمد فريد عبدالعظيم شلقامى١٧٢٠٦ ٤٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١ايناس ابراھيم كمال عبدالعزيز١١١٧٤ ٤٩١
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٥ايناس ابوالع. على ابوالع.٨٧٩١٠ ٤٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٠ايناس سيد احمد جميع محمد٨٤١٩٨ ٤٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٢٧ايناس عبدالسميع عباس عبدالمجيد١٠٠٢٢ ٤٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/١١ايناس مصطفى احمد محمد١٢٥١٢ ٤٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٦ايه احمد شندى بيومى١٦١٨١ ٤٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٩ايه احمد محمد احمد قمر الدين١٣١٧٤ ٤٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٧ايه احمد محمود عبوده٤٥٧٦ ٤٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٧ايه ايمن محمد محمد خليفه٨١٦٧٩٢ ٤٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٢ايه حامد على ا7مين١٥٧٦٦ ٥٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/٣٠ايه حامد محمد فايد٩٤٢٢ ٥٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١١ايه حماده فاروق عيد٨١٥٦٧٠ ٥٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٤ايه زكرى احمد عبدالصمد٢٢١٦٤ ٥٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٢ايه سامى عبدالحميد السيد غراب١٦٩٨٤ ٥٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٧ايه صابر عطيت @ عبدالغنى٥٠٧٥ ٥٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٤ايه ص.ح احمد احمد١٧٦٧٤ ٥٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٠٣ايه عادل محمد فوده٩٢٥٤٩٥ ٥٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٢ايه عاطف سعد٩١٧٥١٥ ٥٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١ايه غالب عثمان على٨٣٦٢٩ ٥٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١٩ايه مجدى عثمان محمود٨٨١٨٧ ٥١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١ايه محمد حسن احمد١١٨٥ ٥١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١٧ايه محمد سيد محمود١٢٥٠٩ ٥١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٤ايه محمود حسين محمد الطوبجى٢٦١٦٠ ٥١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٥ايه مختار اسماعيل محمد٢٥٤١١ ٥١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٩ايھاب احمد حسن احمد٢٠٠٦٩ ٥١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٢ايھاب اشرف عبدالغنى الحلوجى٨١٦١١ ٥١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٩ايھاب رافت كامل محمد٩٥٣٩ ٥١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١ايھاب محمد احمد محمد المدنى١٣٠٢٨ ٥١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١باسم برتى بشرى٥٢٦١ ٥١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٩باسم رجب معوض محمود١٦٦١١ ٥٢٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٣٠باسم عاطف محمد كمال ناصف١٩٩٤ ٥٢١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٣باسم محمد سعد مصطفى١٣٠٣٢ ٥٢٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٥باسم مدحت عبدالقادر بھى الدين٨٧٨١٤ ٥٢٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٨بسام عادل محمود١٥١٣٨ ٥٢٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٤بسمه احمد عمر احمد٨٧١٢٦ ٥٢٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/١٩بسمه خالد حنفى محمد٨٠٠٤ ٥٢٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٢بسمه سيد زكى حسين١٠٢٧ ٥٢٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٨بسمه عادل عويس محمود١٣٢٠٨ ٥٢٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠١بسمه محمد عبد@ سليمان٨٢٨٠١٠ ٥٢٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٩بسمه مختار يوسف محمد٨٨٢٥٨ ٥٣٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١بسمه يحى عنتر عطيه٩٢٥٥٩٠ ٥٣١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٣بسنت منير صبرى٨٨٩١٦ ٥٣٢
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٢بسنت ھشام الدين محمد عبدالعزيز القوشى١٢١٩٧ ٥٣٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٨ب.ل محمد احمد عبدالعزيز٨٢٨٥٠ ٥٣٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٦بھاء عبدالتواب دسوقى عبداتلقادر٥١٢٥ ٥٣٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٥بھاء منير ابوھاشم عبدالحميد١٨٩٩٣ ٥٣٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٦بيشوى طلعت بولص بطرس٥٦٧٩ ٥٣٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٨تامر رفعت خليفه٦٧٦٧ ٥٣٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٠تامر سلمى حسن حسان٨٥٦٣٠ ٥٣٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٠تامر سمير ھمام احمد١٠٦١٠ ٥٤٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢١تامر صبرى محمد طه٣٤١٢ ٥٤١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٩تامر عماد السيد عبدالغنى٨٢٥١٣٢ ٥٤٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٤تسنيم محمد رياض صبري٢٤١٨٨ ٥٤٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٣تقوى سيد حسن حسن٨١٦٩٣٦ ٥٤٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٥تقى مجدى محمد ص.ح صيام١٧٧١٢ ٥٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١١تمام عاطف حسن تمام١٠٨٩٢ ٥٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١٨ثابت ربيع عبدالعاطى حسان٢٤٠٩٨ ٥٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٣ج.ل محمد ج.ل محمد٢٥٢٩٥ ٥٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٤جمال ربيع عبدالجواد٨٣٩٣٩ ٥٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٠جمال عبدالحميد حسين محمد٨١٥٤١ ٥٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٧جمال محمد يوسف محمود٨٥٦٦٥٣ ٥٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١١جنيدى عبدالجواد محمد مسلم١٣١١٣ ٥٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠٨جھاد احمد على نور٢١٠٧٨ ٥٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٠جھاد سيد عبدالرحمن السيد٥٧٩٢ ٥٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٨جورج جمال سعد كامل٩٥٥٣٩ ٥٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٥جورجيوس سمير موريس زكى٢٦١٢١ ٥٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٤حاتم احمد سيد محمد٨١٥٥٨ ٥٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٣٠حاتم الدسوقى محمد رجب٨٠٣١ ٥٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢١حاتم سيد خليل سيد المھر١٨٣١٣ ٥٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٥حاتم عصمت محمد عطيه٨١٧١٦٣ ٥٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠١حازم امام عبدالوھاب١٣٧٨ ٥٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١حازم حسين السيد حسن٢٦١٧ ٥٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٨حازم عجمى حسن انيس٢٢٢٠٠ ٥٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٢حازم محمد عبده حسين٦٠٢٦ ٥٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٢حافظ منصور جمعه منصور٨٧٣٣٨ ٥٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٣٠حامد الدرمونى حامد يوسف٢٥٣٢٠ ٥٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٨حامد خيرت حامد ابراھيم موسى٩٢٣٥٧٣ ٥٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١حسام الدين سيد فكرى عبدالراضى١٠٩٦٣ ٥٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٦حسام الدين فايز شعبان٢٢١٠٩ ٥٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٣٠حسام الدين محمد محمد جنيدي٩٢٩٢ ٥٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٣حسام جمعه محمد احمد مكاوى٢١٥٣٢ ٥٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٠حسام حسن حنفى ضوى٩٢٠٠٤٥ ٥٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠١حسام حسن عبدالوھاب حسن٩٧١١ ٥٧٣
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٠١حسام حسونه محمد درويش١٠٨٦٠ ٥٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٣١حسام حمدى رجب خليل عاشور٢١١١٢ ٥٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٥حسام خيرت محمود على٢٢٢٤٠ ٥٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٠حسام ص.ح عبدالفتاح صقر١٢٢٠٩ ٥٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠١حسام كمال حسين س.مه٣٥٧٤ ٥٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٨حسام محمد سيد محمد١٢٠٦٧ ٥٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٥حسام محمد عبده٥٥٤٨ ٥٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٤حسام مصطفى محمود١٢٣١٩ ٥٨١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢١حسن خالد حسن عبدالفضيل١٤٠٤٠ ٥٨٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٧حسن سيد احمد سلطان٢٢٣٠٨ ٥٨٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١١حسن ص.ح عبدالمولى٩٨٥٤٧ ٥٨٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٧حسن عاطف عبدالعظيم شلقانى١٧٢٠٧ ٥٨٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١حسن عبدالبصير محمد على٢٦١٤١ ٥٨٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٢حسن عبدالحميد عبدالواحد٨٥١٨ ٥٨٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٨حسن عبدالسيد حسن مغربى٢٠٨٢ ٥٨٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٦حسن عبدالفتاح اسماعيل٨٥٣٠ ٥٨٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٦حسن عبدالنبى حسن محمد ندا٨٣٣٢٠ ٥٩٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٩حسن عصام حسن عبدالحميد٨٥٥٩٥ ٥٩١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٤حسن فتحى محمد احمد حسن٢٢٠٣٢ ٥٩٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٦حسن كمال على شحاته بطيخ٨١٤١٥٦ ٥٩٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٦حسن محمد حسن محمد٣٣٦٧ ٥٩٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٨حسن محمد عبد@٨٣٧٩٨ ٥٩٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٣٠حسن محمد محمد عبدالوھاب١٥٨٤٠ ٥٩٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٩حسن يوسف حسن٨٨٨٩٧ ٥٩٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٠حسناء حمدى محمود شحاته١٠٨٥٢ ٥٩٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٥حسناء فايز محمد ھيكل٨٣٢٦٧ ٥٩٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٥حسنى عبدالرحمن حسنى٢٣١٤٢ ٦٠٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٥حسين احمد حسين محمد١٠٣١٠ ٦٠١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠٥حسين شريف على حسين٨١٨٢٢٥ ٦٠٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١حسين صدقى عبدالرؤوف٥٣٩٨ ٦٠٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٣حسين عادل حسين الضبع١٤١٨ ٦٠٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٥حسين عبدالمنعم حسين محجوب٢٠٠٩٦ ٦٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٩حسين على محمد محمد على٨٢٠٥٥٥ ٦٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٥حفصه ص.ح بيومى١٢٣٠٢ ٦٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٣حماده جمال محمد ا7فناوى٢٤٦٢٧ ٦٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٠حماده محمد بشريده سيد٨٢٠٥٢٥ ٦٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٥حماده محمد عبدالمنعم٢٨٣٢٥ ٦١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٢حنفى السيد حنفى السيد٢٤٧٥ ٦١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٤حنين شھدى عبدالرحمن السيد٢٢٧٠٢ ٦١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٦خالد احمد عبدالباقى٨٣٩١٣ ٦١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٨خالد احمد عبدالحميد قاسم الملطاوى٢٥٠٧ ٦١٤
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٦خالد احمد على العنانى٨١٦٨٢٥ ٦١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٢خالد احمد موسى منصور٨٤٧٠٤ ٦١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٠خالد الصباح عبدالعزيز سليم٦٠٩٢ ٦١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٩خالد بيومى عبدالغنى على عبدالواحد٩٨٠٢٢ ٦١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٣خالد جمعه سلمان رمضان٦٠١١ ٦١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٩خالد حمدى عبدالحميد بيومى٨١٥٤١٩ ٦٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١خالد عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن شاھين٨٧٣٩٣ ٦٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٧خالد عبدالستار سعد محمد٨٢٣٦٠٢ ٦٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٧خالد عبدالسميع احمد عبدالمولى٨١٩٦٤٥ ٦٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٨خالد عبد@ احمد عبدالحميد٨٢١٠٢٦ ٦٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٥خالد عبدالمنعم محمد ليله٨٣٨٦٧ ٦٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١خالد عمرو محسن السباعى الزنفلى٤٠٦٢ ٦٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١١خالد فتحى عبدالقوى على٨٢٠٥٣٩ ٦٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٥خالد محمد جمال الدين فاروق٦٣٩٦ ٦٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٦خالد محمد سامح بخيت٨٨١٠٧ ٦٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٩خالد محمد عبدالكريم محمد٢٥٣٢١ ٦٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٥خالد محمد عبدالمجيد عبدالمجيد طلبه١٥٥٨٦ ٦٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٨خالد مھدى عكاشه سيد احمد عيسى١٠٩٢٢ ٦٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٩خالد وليد حسين عبدالس.م٩١٠٣٩٩ ٦٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٥خالدعبدالعزيز السيد ابراھيم بركات٢٥٥٤٤ ٦٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٧خاود سيد نعمان قطب٩٥٤٣ ٦٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٤خلود احمد محمد مصطفى٢٦١٣٥ ٦٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠١خلود حمدى فتحى محمود٢٤١٧٧ ٦٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٩خلود سيد محمد امين محمد٤٤٠٦ ٦٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٧خليل احمد خليل محمد٢٤١٦٦ ٦٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١٩داليا ابراھيم امام محمد١٦٢٨٧ ٦٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٤داليا اشرف مصطفى غزال٨٧٨٩ ٦٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠٣داليا خالد عبدالخالق عبدالفتاح١٦٢٦٥ ٦٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٩داليا على محمد على محمد٨٢٤١٤٦ ٦٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٣داليا محمود عبدالواحد٦٩٧٣ ٦٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠١داليا ھشام ج.ل فھمى١٦٦٠٥ ٦٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٢دانيال مدحت جرجس٨٧٢٣٨ ٦٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١١دسوقى ابوالسعود عبدالحميد ابوالسعود٨٢٤٢٠٩ ٦٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٩دعاء احمد اسماعيل٢٤٠١٠ ٦٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠١دعاء احمد محمد احمد البقلى كليف١٦٦٥٠ ٦٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٩دعاء س.مه عبدالظاھر مجاھد١٧٧٧٣ ٦٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢١دعاء ص.ح حنفى محمد محمد٢٥٣٤٩ ٦٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١١دعاء ص.ح فاورق٨٨٩٤٢ ٦٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٥دعاء عبدالجابر محمد ع.م٦٧٣١ ٦٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٩دعاء عبدالمولى محمد بشير٨٨٤٥٢٧ ٦٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٦دعاء عصام على فرج١٣١٤٦ ٦٥٥
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٠دعاء على السيد احمد حسن٢٦٠٨٨ ٦٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١دعاء غريب كامل محمد شردى٨٤١٦٣ ٦٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٥دنيا احمد فتحى الوكيل٦٠٤٠ ٦٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٠دنيا سعيد فرج موسى الفقى١٦١١٨ ٦٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٤دينا احمد محمود عبدالعزيز الروينى٨٣٦٩٧ ٦٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٧دينا حسنى عثمان مصطفى الشافعي٨٢٤٢٤٣ ٦٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٥دينا خالد عبدالشافى١٠٣١١ ٦٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٥دينا س.مه زكريا٥٣٩٧ ٦٦٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٤دينا عباس البدرى١٦٥٣٣ ٦٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٨دينا عبدالعليم احمد محمد الشباسى١٠٤٥٨ ٦٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٨دينا عبد@ على ابراھيم٨١١٢٤١ ٦٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٩دينا كامل ابوضيف٨٥٩٩٦ ٦٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١١دينا مامون عبدالس.م الجبالى٨١٥٦٧٩ ٦٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٣٠دينا محمد عبدالعظيم م.زم٨٨٢٦٨ ٦٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١١دينا محمد مصطفى عبدالكريم٢٤٢٧٩ ٦٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠٣دينا ياسين عباس ياسين البحيرى١٢١٢ ٦٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٦ذكى محروس محمود حسن١٠١٦٩ ٦٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٧رائد محمد سليمان محمد٨١١٢٧٢ ٦٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٦راجح الوردانى محمد احمد٨١٤١٤٨ ٦٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٤راجيه عمار عبدالمجيد عمار٢٤٥٠٨ ٦٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٦راضى حسين رمضان٢٢٥٧٦ ٦٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٥رامى سعد فضل قطب الحمزاوى٥٨١٤ ٦٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٥رامى سعيد صبحى عبدالباقى١٧٢٢٩ ٦٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٣رامى على المغاورى السيد١٧٢٩٠ ٦٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٩رامى فتوح ابراھيم والى٨٧٥٤ ٦٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٢٠رامى محمد جمال الدين مصطفى٨٢١٢ ٦٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٣رامى محمد رضا محمد السيد ح.وه١٤٠٥٢ ٦٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٨رامى محمد محمد على ابو طه٨٧١٦٠ ٦٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٣٠رانا محمد محمد عبدالمنعم الطاھر٥٢١٧ ٦٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠١راندا احمد عبدالقوى منصور٢٦٣٨ ٦٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٥راندا اسامه طه محمد٣١١٣ ٦٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٣راندا محمد عثمان عبده٥١٢٠ ٦٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٩رانده مصطفى حسنين عبدالفتاح٥١٢٣ ٦٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٤رانى عادل جوھر١٥٣٨٤ ٦٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٤رانيا سعيد عوض سعيد١٧٧٧٤ ٦٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٤رانيا مصطفى محمود طايع٦٩٣٢ ٦٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٥رباب حسام عبدالحميد٢٨١٣٢ ٦٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٨رباب حمدى صابر محمد رزق٨١٨٢٤٥ ٦٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٥رجب فتحى رجب محمد١٠٧٥٠ ٦٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٢رجب محمود رجب على١٢٣٦٠ ٦٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٥رحاب احمد امين علوان١١١٦٧ ٦٩٦
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٣رحاب ص.ح حامد عبدالعزيز٢٥٣٥٦ ٦٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٦رحاب عادل ص.ح الدين امين٩٢٤٣٠٤ ٦٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٣٠رحاب عصام حسنى١٥٠٢٦ ٦٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٨رحاب مصطفى عيد محمود سيد١٣٢٠٣ ٧٠٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠١رحمه ص.ح الدين بدوى على٩١٨٩٨٧ ٧٠١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٨رحمه عد احمد حسن٨٨٨٠٢ ٧٠٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٤رشا سمير راغب احمد شعيشع٨٤٣١٢ ٧٠٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٤رشا سيد محمد فراج٤٤٠٨ ٧٠٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٠رشا عادل جابر١٥٠٤٧ ٧٠٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٩رشا عبيد سالم صادق٨١٦٩١٠ ٧٠٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١رشا ممدوح فھمى السيد على٤٨٨٧ ٧٠٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٦رضا ناجى عمر مبروك الديب٢٣٠٢٢ ٧٠٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٨رضوه عبد@ عبدالحميد على٧٠٣١ ٧٠٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢١رضوى جمال احمد محمد٨١١٢٩٢ ٧١٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١١رضوى عوض عبدالعزيز فتح الباب١٥٣٦٧ ٧١١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٦رضوى محمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن١٠٧٧٥ ٧١٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٠رغده يحيى حسين عبدالحميد١١٣١٠ ٧١٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠١رمضان اسماعيل عبدالمقصود محمد شرف٨٢٨٦٦ ٧١٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٢رمضان حسين رمضان جاد١٠٤٩٧ ٧١٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٥رمضان رجب احمد السيد٢٤٢٨٠ ٧١٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٥رمضان سعيد سليمان جاد٢٢٠٨٤ ٧١٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٥رمضان محمد مھدى على٨٢٣٢٤٨ ٧١٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٢رنا حسام الدين محمود محمد٦٦٨٦ ٧١٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٣رنا صبرى صديق احمد١٨٦٠٦ ٧٢٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٠٥رنا محمد عدباP عزت٩١١٠٢٧ ٧٢١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٩رنا مصطفى توفيق محمد الشبراوى٨٩٠٠٩ ٧٢٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١٢روضه رافت رشاد مرسى٨٠١٤ ٧٢٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/١٧روناء عادل عبدالرازق متولى١١٣٢٣ ٧٢٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٤رياض محمود كمال عبد@١٢٠٦٦ ٧٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٩ريم حسن قرنى عبدالرحمن٢٥٤٠٤ ٧٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٦ريم عبدالشافى عبد@١٠٢١٩ ٧٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٦ريم محمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن١٠٧٧١ ٧٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٣ريم محمد على عبدالمولى١٦٠٣٤ ٧٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٢ريھام احمد اسماعيل٢٤٠١٢ ٧٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٦ريھام اسامه عبدالوھاب١٨٥١٤ ٧٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠٨ريھام جمال الدين محمد راضى٨١٥٩٤٣ ٧٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٩ريھام جمال خلف عثمان١١٠٣١ ٧٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٦ريھام خليل محمد محمد س.مه١٠٣٣ ٧٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠١ريھام رمضان سيد ابراھيم نصار٨١٤١٠٦ ٧٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٥ريھام سعد السيد على فيسو١١٩٥ ٧٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٩ريھام شريف حنفى محمد١٢٦١٤ ٧٣٧
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٧ريھام محمود على حسن٢٦٥٤١ ٧٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٧ريھام يوسف زكى بيومى١٠٧٦٦ ٧٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٣١زنيب منجود عبدالمجيد بدر٦٥٨٤ ٧٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٤زھراء يوسف خليل عبدالصادق٨٢١٧٥ ٧٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٤زياد احمد عبدالموجود عبدالجواد١٢١٠٠ ٧٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١زينات عبد@ محمد احمد حجازى٢٦٥٩٤ ٧٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٣زينب احمد ابراھيم طه١٥٧٧٦ ٧٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٢زينب بيومى فرج على شافعى٢٤٣١٣ ٧٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠٥زينب حازم ابراھيم٨١١٢٩٩ ٧٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١١زينب حسن عبدالمطلب على١٤٠٦٨ ٧٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٧زينب سمير عبدالمحسن حسن٢٨٠٦٤ ٧٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٢زينب مدحت محمد جعيصه١٢٤٠٦ ٧٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٥زينب مصطفى عبيد احمد٩٢٤٣٠٣ ٧٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٦ساره ابوبكر سالم٦٧٥٢ ٧٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٨ساره ابوبكر كمال ابراھيم رفاعى٢٢١٦٧ ٧٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠١ساره ابومسلم ابراھيم ابومسلم١٢٠٨٨ ٧٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٣ساره احمد عبدالباسط جاد٨٤٣٢٤ ٧٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٠ساره السباعى محمد السباعى عياد٨٤١٦٢ ٧٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٨ساره جمال اسماعيل السيد٢٣٥٠٧ ٧٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٩ساره جمال حنفى محمود١٥٥٨٥ ٧٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٨ساره حسين محمد حسن٨٢٢٤٨ ٧٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٥ساره رجب حسين سعيد٦٩٣٤ ٧٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٨ساره رضا احمد امين١٨٨٣٠ ٧٦٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٢ساره عبدالعظيم عبدالحميد محمد٢١٠٢٤ ٧٦١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/٢٥ساره عصام عبدالوھاب خليل٥٩٤٨ ٧٦٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٥ساره كامل جميل٤٧٨٠ ٧٦٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠١ساره محمد بيومى حسين٢٤٥٤٢ ٧٦٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠١ساره محمد تھامى ابراھيم١٦٢٩١ ٧٦٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١سالم جمال محمد سليم١٩٥٧ ٧٦٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٥سالمين محمود عبدالرحمن٤٢٩٠ ٧٦٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٠سالى امين عبده امين٢٦٣٩ ٧٦٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠١سالى عاطف سعد احمد محمود١٨٠٩٤ ٧٦٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١٠سالى عبدالحميد السعيد الجندى٨١٧٥٢٩ ٧٧٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٩سالى محسن شاكر محمد١٥٧٤٤ ٧٧١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٩سالى مصطفى حسن مصطفى دياب١٠٣٩٠ ٧٧٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١سالى يحى سيد محمد٦٧٨٦ ٧٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٩سامح رضا عبدالقادر امين٢٢٢١٧ ٧٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٥سامح رمضان عبدالفتاح واصلى١٤٣٣٨ ٧٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٣سامح محسن ابوالع.١٩٨٠٣ ٧٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٢٥سامح محمد ماھر صالح عبدالقادر١٧٣١٤ ٧٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٣سامح مصطفى طه على الفار١٦٢٦٧ ٧٧٨
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٦سامح مصطفى عبدالنبى٩١٧٥١٠ ٧٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٨سامح ياقوت عبدالنبى بشندى محمد س.مه٢٤٩٤ ٧٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١سامى جمال اسماعيل احمد٥٥٠٩ ٧٨١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠١سامى عبدالس.م حسين محمد داود٨٨١٩٠ ٧٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٢سحر سيد محمد محمود ليسى١٥٧٥١ ٧٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٥سحر مصطفى محمد على٨٧١٤٧ ٧٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٣سعاد احمد اسماعيل على عبدالعاطى٩٢٣٣١ ٧٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٠سعاد جمال السيد عبدالمعطى١٥٨٣٦ ٧٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/١٧سعد جمال الدين محمود عبدالعال١٠٠١٨ ٧٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٦سعيد سيد محمد عيسى٩١٩٣ ٧٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٢سعيد عزت امام٢٢٥٨٢ ٧٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١سعيد محسن سعيد السيد ابراھيم١٠٧١٩ ٧٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٩سعيد محمد عبدالصادق محمد سالم٨٢٨٠٧ ٧٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٦سعيد ممدوح لملوم حافظ٨٢٥٤٧٣ ٧٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٩س.مه عبدالعاطى حلمى عويس١٩٨٥٥ ٧٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٨سلمى زكريا محمد محمد مكاوى٨٣٦٤٢ ٧٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٣سلمى سامح توفيق عامر٨٤٦٢٠ ٧٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٢٣سلمى فتحى عبدالمنعم محمد٢٥٠١٠ ٧٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠٨سلمى محمد حسن احمد العليمى٢١١٨١ ٧٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٢سلوى الزينى مصطفى محمد عبدالفتاح الزينى٨٠١٧ ٧٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠٩سلوى محمد يوسف عبد@٨٠٢٣ ٧٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢١سماح سمير محمد عبدالفتاح١٧٠٧١ ٨٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٣سماح عزت احمد سعد خليل٢١١٤٦ ٨٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٧سمر احمد عبدالباسط جاد٨٤٣٢٥ ٨٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٠سمر جمال عبدالمنعم يوسف محمد١٩٠٠٩ ٨٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١سمر حسن محمد جمعه٨٢٩٠٠٣ ٨٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١سمر خالد عبدالحفيظ عبدالمقصود٨٢٥٤٦٥ ٨٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٤سمر رمضان ابو امجد محمد١٢٥٤٧ ٨٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠١سمر عادل عبدالمنعم على٢٥٤٠٠ ٨٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٨سمر ناصر عمر اسماعيل١٩٠٩١ ٨٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٦سميحه عبدالرحمن لطيف محمود انيس لطيف١٣٢١٤ ٨٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١سمير صبرى محمد عبدالقادر بكر٨١٦٩٤٢ ٨١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٣سمير عادل عبدالظاھر على حميده٤٤٦١ ٨١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٥سمير عبدالمسيح نصيف حرازه٢٣٠٤ ٨١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٧سميره فؤاد طه محمد٩١٤٦ ٨١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٩سميه سيد احمد عبدالمؤمن صفر١٦٢٩٠ ٨١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٨سھا اسماعيل محمد احمد٥٠٨٧ ٨١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٥سھير عصام محمد عطيه الشافعى١٠٢٧٦ ٨١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٨سوزى جمال احمد عبدالمقصود١٨٨٦١ ٨١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٥سيد رضوان فايد سيد٦٧٧٥ ٨١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٤سيد عبدالمقصود حافظ عبدالمقصود٨٩٠٤٤ ٨١٩
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٦سيد محمود سيد محمد سالم٨٤٦٤٤ ٨٢٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠١سيف ا7س.م محمد يوسف السيد٨٢٣٦٥ ٨٢١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٦شادى احمد فؤاد٨٨٨٨٣ ٨٢٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١شادى يسرى صبحى رزق٢٥٥٨١ ٨٢٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠١شاديه محمد جمال الدين فاروق٩٨٤٩٩ ٨٢٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٨شاكر محمود شاكر٢٣١٣٠ ٨٢٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٥شربف يسرى احمد على حمزاوى٢٦١٥١ ٨٢٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٩شروق سيد سيد احمد٤٠٠٧ ٨٢٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٧شروق مجدى محمد ص.ح صيام١٨٩٢٢ ٨٢٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٣شريف احمد عبدالعزيز حسن١٩٩٩ ٨٢٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٩شريف اشرف صالح٨١١٢٦٩ ٨٣٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٣٠شريف جمال حسن٢٢٥٥٨ ٨٣١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٥شريف سامى رزق @ قديس٧٠٢٠ ٨٣٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠١شريف عبدالعزيز فھمى حافظ الجمال١٠٢٧٧ ٨٣٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٥شريف عبدالمنعم محمود محمد غراب٨٢٥١٧٦ ٨٣٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١شريف عوض السيد عوض٨١٨٢٣٧ ٨٣٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠١شريف مجدى محمد حلمى محمد٩٩١٧٥١ ٨٣٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٩شريف محمد رفعت مفيد محمد السكرى١١٣٠٣ ٨٣٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٢شريف مدكور عبدالعزيز مدكور٨١٧٤٢٤ ٨٣٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠١شريف ممدوح محمود محمد احمد العجوز٩١٠٣٧٥ ٨٣٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٣٠شريف نبيل على عبدالحافظ١٢٦٣٧ ٨٤٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٣شريھان احمد محمد ابراھيم٣٤٤٤ ٨٤١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٣شريھان اشرف ذكى السيد احمد٨٢٢١٠ ٨٤٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٠شعبان دردير عبدالفتاح محمد١٧٥٢ ٨٤٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١١شنوده ابراھيم فھمى ابراھيم جرجس٦٧٤٣ ٨٤٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٧شھاب الدين عصام عباس١٥٠٢٥ ٨٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٥شھاب الدين على محمد على ج.ب٢٢٢٦٤ ٨٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٢٣شھاب الدين وائل محمود عبدالس.م البرعى١٧٥٦٤ ٨٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٢شھاب امين عبدالنبى احمد٢٥٥٦٣ ٨٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٦شيرويت ھناء زكريا مصطفى محمد٨١٦٠٨٧ ٨٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٨شيماء البدرى السقطى محمد مسعود١٥٧٨٠ ٨٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٨شيماء المعتز باP عطيه البسيونى١٢٣٧٩ ٨٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٢٤شيماء جمال عزمى حسين٨١٢٥٩ ٨٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٥شيماء جمعه محمود حسين٢٥٣٦٥ ٨٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٣شيماء حسن سيد اسماعيل٨١٨١٨٠ ٨٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٢شيماء حسن محمود٨٨٨٧٠ ٨٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٢٣شيماء رزق محمد عبدالجواد١٢٣٧٦ ٨٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٥شيماء سرور سليم محمود٦٩٣٨ ٨٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٦شيماء سيد محمد محمد القليوبى١١١٢٣ ٨٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٤شيماء شعبان عبدال.ه محمد٨٨١٧٠ ٨٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٩شيماء عادل عبدالمعز محمد سيد٢١٠٦٦ ٨٦٠
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٦شيماء عبدالغفور السيد على٦٠٦٩ ٨٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٥شيماء عز الدين احمد حسن ابوھاشم١٦٦٤٠ ٨٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/١٣شيماء عزمى عويس محمد رفاعى٤٨٩٣ ٨٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٩شيماء ع.ء الدين نظمى مصطفى٨٤١٩٤ ٨٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٥شيماء محمد ابراھيم مصطفى داغر٨٨٢٨٨ ٨٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٤شيماء محمد بيومى حسين٢٦٥٤٥ ٨٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٥صابر عبد@ عبداللطيف عبدالجيد١٠٩٨٦ ٨٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠١صالح عبدالحفيظ عبده السيسى٣٠٥١ ٨٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢١صبحه محمود محمد محمد الطاھر٦٥٥٩ ٨٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٥صبرى عبدالنبى حسن حسين١٩٥٦ ٨٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠١صفاء ابراھيم جابر محمد٢٥٣٦٣ ٨٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٨صفاء محمود محمد خليل٢٤٥٢٨ ٨٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٥ص.ح حسنى محمد س.مه٨٢٣٦٠٦ ٨٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٩ص.ح سعيد محمد محمد٤٩٩٧ ٨٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٨ص.ح سيد عاطف حميده٢٤٢٥٠ ٨٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٤/٠١ضحى جمال درويش جمعه٦٥٦٨ ٨٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠٥ضحى عبدالمنصف محمود١٥٩٨٤ ٨٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٨ضياء الدين حسن عبدالعزيز حافظ١٢٢٠٨ ٨٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠١ضياء الدين محمد عبدالس.م ادريس٨٢٧٠٣٤ ٨٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٣طارق ابراھيم عزت غريب١٦٩٩٠ ٨٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٩طارق احمد اسماعيل ابو غويل١٥٨٤٢ ٨٨١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٩طارق احمد على احمد محمد سلطان٨١٠٧٧ ٨٨٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٦طارق اسماعيل مراد عبدالس.م٢٢٢٥٤ ٨٨٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٣طارق حسانى محمد محمود٤٠٤٦ ٨٨٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٧طارق حلمى عثمان عثمان١٨٨٧٤ ٨٨٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٩طارق عبدالرحيم محمد سناده٥٣٢٥ ٨٨٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٣طارق عبدالمنعم محروس ابراھيم١٧٦٨ ٨٨٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١١طارق على صالح بكرى٨٣٧٧٣ ٨٨٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٩طارق محمد ابراھيم احمد٣٤٥٣ ٨٨٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٨طارق محمد ابراھيم عبدالصمد٢٨٢٠٨ ٨٩٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٠طارق محمد احمد احمد ابوالع.٢٦٦٥٠ ٨٩١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٧طارق محمد السيد حامد٨٨١٤٥ ٨٩٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٩طارق محمد رفيق محمد على شلتوت٩٢٤٣٠٩ ٨٩٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٦طارق محمد صالح مرسى١٦٣٠ ٨٩٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٨طارق مدكور حسن محمد٨٨٢٩٥ ٨٩٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٥طاھر ابوزيد عبدالجواد عبدالرازق٨٢٦٦٥٢ ٨٩٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٢طاھر شعبان٢٢١٠٥ ٨٩٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٥طاھر مصطفى محمد مصطفى٢٦١٠٧ ٨٩٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٠طه رضا محمد طه٨١٩٦٧٢ ٨٩٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٩طه س.مه عبداللطيف على١٠٨٨٣ ٩٠٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢١طه طه محمد حماد١٤٠٤٤ ٩٠١
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٢طه عبدالراضى عبدالستار ابو سحلى٢٦٦٢٠ ٩٠٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٢طه عبدالعزيز فاوى السمان على٩٩٥٢٣٣ ٩٠٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٥طه محمود عبود محمود٨١٥٦٥٢ ٩٠٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١عادل احمد سعد زغلول حسن١٧٢٧٨ ٩٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠١عادل عمر محمود صالح٣٥٦١ ٩٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٦عادل فرح جورج الياس٥٢٤٣ ٩٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠١عادل كامل عباس ابوالع.١٥٨٤٣ ٩٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٤عادل محمد رزق ابراھيم٣١٤٤ ٩٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٧عاصم عمر ابراھيم فرج مصطفى٦٩٠٧ ٩١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٢عاصم عيسى عبدالوھاب ذكى١٣٠١٧ ٩١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٨عاصم محمد احمد عبداللطيف١٤٢٦٥ ٩١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٨عاصم محمد رمضان حسين٨١٨٢٣٦ ٩١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢١عاطف عبيد طه ابراھيم٢٣١٥٦ ٩١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٥عاطف كرم محمد عبدالغنى٢٣١٦٢ ٩١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٩عايده شعبان عبدالجابر شيمى٨١٨٢٤٦ ٩١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٣عايده عادل حسن مصطفى٢٠٧٨ ٩١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٦عايده يسن ص.ح عبدالفتاح٣٣٨٣ ٩١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٧عباس محمد عباس١٠٥٩٩ ٩١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٨عبد الغني محمد عبد الغني رحاب٢٥٥٦٥ ٩٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٩عبدالتواب محمد عبد@ عواد٥٤٣٢ ٩٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٠عبدالجابر محمود حسن محمود٦٩٦٥ ٩٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١عبدالحليم حمدى عبدالحليم ذكرى٢٥٢٤١ ٩٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٥عبدالحميد احمد عبدالحميد٢٣٠٩٩ ٩٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٢عبدالحميد مصطفى عبدالحميد مصطفى٨٢٤١١١ ٩٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٠عبدالخالق احمد عبدالخالق١٩٧٣١ ٩٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٢عبدالرحمن اسامه صالح احمد ادھم١٠٧٠٦ ٩٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠١عبدالرحمن بھاء عبد@١٩٨٣٢ ٩٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٥عبدالرحمن حسين محمود مرعى٢٠١٢١ ٩٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٩عبدالرحمن رجب عبدالنبى عاشور٢٣٠٢١ ٩٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١عبدالرحمن شعبان احمد احمد٢١١٩٤ ٩٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠١عبدالرحمن صابر حنفى س.مه٨١٩٥٩٠ ٩٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٣عبدالرحمن ط.ل فضل٤٧٦٢ ٩٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/١٥عبدالرحمن عبدالباسط احمد محمد عبد@٩٨٠١٧ ٩٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠١عبدالرحمن عزت عبدالحميد عبدالعظيم٨٢٣٦٣٣ ٩٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/١٩عبدالرحمن على بدوى على٨٢٨١٤ ٩٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٦عبدالرحمن لطفى احمد قرنى٦٩٦٢ ٩٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١عبدالرحمن محمد الصاوى محمد٤٩٩٩ ٩٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٣عبدالرحمن محمد بھجت١٢٦٥٩ ٩٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٦عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد محمد٣١٧١ ٩٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٢عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مصطفى راھلى٨٢٥١٨٥ ٩٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٦عبدالرحمن محمود اسماعيل محمد رشدى٨٢٤١٤٩ ٩٤٢
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٥عبدالرحمن محمود الدسوقى الشربينى٨٢٢٦٦٩ ٩٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٩عبدالرحمن مدحت محمد٦٤٣٨ ٩٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٥عبدالرحمن مصطفى حسن١٠٥٠٥ ٩٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١عبدالرحمن مصطفى محمد عبدالباقي٨١٥٦٢ ٩٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٥عبدالرسول سعد فرج ماضى١٤٢١٤ ٩٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٦عبدالستار عبدالس.م عبدالستار٢٤٠١٦ ٩٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٥عبدالظاھر اشرف محمد امين٢٢٧١٠ ٩٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٥عبدالعال عبدالرحيم مختار محمد٩٢٩٥ ٩٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠١عبدالعزيز حسن عبدالعزيز احمد١٢٠٧٩ ٩٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٥عبدالعزيز حمدى سيد عرفه١٠١٣٨ ٩٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٩عبدالعظيم عربى عبدالعظيم عبدالمجيد٥٨١٣ ٩٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠٣عبدالغنى عمر عبدالغنى محمد٣٥٥٤ ٩٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٢عبدالفتاح خيرى عبدالفتاح٢٢٥٨٣ ٩٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٣عبدالكريم صفوت فريد محمدعلى١٧٥٥٩ ٩٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٥عبدالكريم محمود عبدالكريم محمود٨١٦٩٢٨ ٩٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٩عبد@ احمد نجيب٢٧٥٥ ٩٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٧عبد@ اسماعيل طنطاوى١٢٣٢٦ ٩٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٦عبد@ السيد محمد بخيت٩٥٧٤ ٩٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٣عبد@ بدر محمد الشحات٩٢٠٠٢٣ ٩٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٨عبد@ حسن عبدالمجيد نصر الدين١٧٢٤٥ ٩٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٥عبد@ حسين ابراھيم عبدالجواد٢٣٠٧٦ ٩٦٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٦عبد@ حمدى على عيسى١٣٧٦ ٩٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠١عبد@ سيف النصر عبدالعاطى جابر٦٧٤١ ٩٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٣عبد@ عبداللطيف محمد السيد٩٢٨٣٥٨ ٩٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠١عبد@ محمود سيف النصر عبدالفتاح٢٤٩٣ ٩٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٥عبد@ يحيى خليل منصور٢٦١٠٥ ٩٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٩عبدالمجيد سيد عبدالمجيد١٩٧٠٢ ٩٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٤عبدالمعز عبدالمعين عز الدين٢٤١٥٣ ٩٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٤عبدالمنعم اشرف عبدالمنعم عبدالسميع٨٢٨١٢ ٩٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٣عبدالمنعم عبدالمنعم محمود احمد الزھيرى٨٠٣٩ ٩٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٨عبدالمنعم عصام عبدالمنعم محمد١٧٢٠٥ ٩٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٨عبدالمنعم على عبدالمنعم١٥٢٨١ ٩٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٣١عبدالمنعم محمد ابوالفتوح عصام الدين٩٦٦٢ ٩٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٢عبدالمنعم محمد عبدالصادق محمد سالم١٠٨٥٥ ٩٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٩عبدالمولى عبدالحميد على حمد٨١٥٤٢٥ ٩٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٣عبده محمود عبده محمود١٠٦٨٠ ٩٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠١عبير حامد عبدالفتاح عبدالمجيد سعيد٨٨٥٨١ ٩٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٥عبير عادل سيد بخاطره ابراھيم٨٥٥٥٧ ٩٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠٩عبير عبدالجواد فھمى٨٥٠٣ ٩٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١١عبير محمد محمود احمد٨٨١٣٣ ٩٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١١عثمان احمد سعيد١٨٥٢٨ ٩٨٣
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٧عز الدين عبد@ ھمام عبدالجيد٨٤٦١٦ ٩٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٨عزه ص.ح الدين الدين يحيى ابراھيم٢٥٣٣٢ ٩٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٦عزه كمال عبدالوھاب على٦٦٣٤ ٩٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢١عشماوى الرفاعى سليمان٢٠٠٢٤ ٩٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٠عصام احمد محمود احمد ابو خضره٨٩٠٨١ ٩٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٨عصام جمعه عبدالشافى العريان٨٨٣١٤ ٩٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٢عصام عبدالرحمن محمد٢٢٥٧٨ ٩٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٩عصام عبدالكريم مھدى١٦٥٩٥ ٩٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٦عصام محمد فؤاد عبد@٢١٠٧٥ ٩٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٤عطا محمود عطا٢٢٥٧٩ ٩٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٨عفاف رافت حسن محمد عويس٩٢٣٧ ٩٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٣عفاف مدحت نصار عبد@٤٤٥٨ ٩٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٤ع. بركات عبدالعال احمد١٠٣٩٧ ٩٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٤ع. ربيع اسماعيل طلب١١٣٣٥ ٩٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٤ع. عبدالحميد عبدالفضيل سالم١٢٢٩٧ ٩٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٣ع. فوزى رمضان الصادق٢٣٢٦٥ ٩٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٨ع.ء احمد محمد على٨٢٤١٤٣ ١٠٠٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٢ع.ء الدين احمد سيد محمد٨٨٣١٢ ١٠٠١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٠ع.ء رمضان كامل طلبه٢٤٥٨٦ ١٠٠٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٥ع.ء طلعت عبدالعزيز٢٢١٠٧ ١٠٠٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٦/٠٤/٢٩ع.ء عادل شاكر حسين٨٣٩٨٦ ١٠٠٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٧ع.ء عادل عبدالوھاب عميره١٢٢١٢ ١٠٠٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٥ع.ء محمد احمد شرف٨٤١٢٨ ١٠٠٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٣ع.ء محمد قدرى٢٨٣٢٢ ١٠٠٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٢ع.ء محمود حسن محمد على٤٥٦٢ ١٠٠٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٥ع.ء نبيل شوقى جمعه٨٢٤٢٣٠ ١٠٠٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٧على احمد عطيه محمد المعطر٢٢٢٩٧ ١٠١٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٠على الدين خضر على عبدالفتاح٨٢٤٢٤٧ ١٠١١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٢على الدين عبد@ على مرسى١٠٨٨٠ ١٠١٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١على حامد عبدالموجود محمود٢٥٠٦ ١٠١٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢٩على حسن على جمعه١٢٠١٨ ١٠١٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١على س.مه عبد@ س.مه١١٣٧٦ ١٠١٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٣على سيد على عبداللطيف١٧٦٦ ١٠١٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١١على شكرى على محمد السيس٢٦١٥٠ ١٠١٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٠على طلعت على محمود٨٨٥٥٦ ١٠١٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٧على عادل على ابراھيم٨١٩٦٧١ ١٠١٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١١على عبدالمنعم مكاوى محمد١٠٤٣٧ ١٠٢٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٧على عبدالنبى محمود جمعه٨١٠٥٧ ١٠٢١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٠على مؤنس محمد عمر١٢٣٥٥ ١٠٢٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢١على محمود على احمد حمص٢١١١٣ ١٠٢٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٠على ممدوح محمود مختار١٣١٠٨ ١٠٢٤
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/١١عليا محمد كامل على١٦٣٢٨ ١٠٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٦علياء عبد@ امين٨٥١٠ ١٠٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٠عماد ابراھيم فوزى الدسوقى الغلبان١٧٣١٣ ١٠٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٦عماد احمد حسن صيام٥٧٨١ ١٠٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٦عماد الدين محمد عكاشه محمد٢٠١١٦ ١٠٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٤عماد ايران محمود محمد٢٢٢٤٣ ١٠٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٠عماد ص.ح الدين عبدالغنى عبدالحليم١٨٩٨٢ ١٠٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٨عماد عبدال.ه احمد ھمام٢١٠٨٩ ١٠٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٧عماد عيسى عبدالوھاب٣٤٥٧ ١٠٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٣عماد محمد الجارحى فوده٢٥٣٠ ١٠٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٥عماد محمد محمد اسماعيل حسين١٧٥٨ ١٠٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١عماد محمود ابراھيم بكر١٨٩١١ ١٠٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١١عمر ابوالوفا محمد احمد٨١٦٠٦٧ ١٠٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٥عمر احمد حسين عبداللطيف٨١٥٩١٢ ١٠٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٣عمر خليل ابو رواش سيد١٠٣٢٩ ١٠٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٩عمر سمير خلف احمد٩٩٩٢٤٨ ١٠٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٠عمر سمير معوض طه١٥٣٩٨ ١٠٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٥عمر عاطف على عبدالباقى١٠٤٥٦ ١٠٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٨عمر عبدالعزيز محمد٣١٦٥ ١٠٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٤عمر فتحى توفيق السيد١٥٢٥٠ ١٠٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٨عمر فتحى محمد محروس٨١٨١٩٩ ١٠٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٥عمر محمد عبدالحفيظ دويدار١٢٢٧٠ ١٠٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٥عمر محمد عوض درويش٢٦٠١ ١٠٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠١عمر مصطفى حسن النجار٨١٥٩٤٢ ١٠٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٢عمر مطر على محمد على٨١٣٤٠ ١٠٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٦عمرو ابراھيم قرنى١٥٠١٧ ١٠٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٨عمرو احمد محمد احمد٨٧٣٥٩ ١٠٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٣عمرو احمد محمد منير٢٢٢٨٦ ١٠٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٤عمرو احمد محمود احمد س.مه٣٥١٥ ١٠٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٢٦عمرو جمال شمردل حسن٨٣٧١٦ ١٠٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١عمرو حسن حسن ھاشم١٦٣٩٠ ١٠٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٨عمرو سعد الدين احمد محمد٦٠٧٣ ١٠٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٩عمرو سعيد عبدالعاطى١٨٥٣٣ ١٠٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٧عمرو عادل عبدالمنعم محمود٩٢٩٤ ١٠٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٩عمرو عاطف عبدالغنى على٨٣٥٢٩ ١٠٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٨عمرو عامر عبدالعزيز اسماعيل٩٢٦٨ ١٠٦٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٣٠عمرو عبدالباسط سعداوى بيومي١٩٨٧١ ١٠٦١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٢عمرو عبدالحليم خطاب عزب٤٤٣٥ ١٠٦٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٩عمرو عبدالرحمن امبابى٨١١٠٩٣ ١٠٦٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٦عمرو عبد@ ابراھيم صالح عبدالرحمن٢٥٧٨ ١٠٦٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٠عمرو عز الدين سليم محمد١٦٦٣١ ١٠٦٥
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٠عمرو ع.ء الدين احمد فرج٦٠٤٥ ١٠٦٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٦عمرو ع.ء الدين عبدالرحمن عبدالرازق٨١٥٨٥٣ ١٠٦٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٥عمرو عمادالدين على٣٤٩٠ ١٠٦٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٠عمرو عيد صالح عواد٢٢٢٠٣ ١٠٦٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠١عمرو عيد عرفه سيد٢٦٠٣١ ١٠٧٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٩عمرو فتحى ذكى٨٣٠٩٨ ١٠٧١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٤عمرو فوزى احمد سليمان١٨٦٨ ١٠٧٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٥عمرو ماھر محمد سيد حسن٨١٠٦٥ ١٠٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٠عمرو محمد ابوالمعاطى محمود١٠٣١٩ ١٠٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٣عمرو محمد سعد الدين٨٤٦٧٣ ١٠٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٩عمرو محمد عبدالرحمن محمد٨٩٢٠٨ ١٠٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١١عمرو محمد محمود احمد سعد١٢١٠١ ١٠٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٩عمرو محمد مدحت عبدالحميد فتحى٥٢٢١ ١٠٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠١عمرو محمود اسماعيل غانم٨١٥٤٥ ١٠٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٩عمرو محمود رضوان فرغلى٨٢٧٠٣١ ١٠٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٠عمرو محمود محمد جبر٨٢٧٠٢٠ ١٠٨١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٢عمرو مصطفى رمضان احمد١١٣٦٢ ١٠٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٥عمرو منير السيد محمد الجيار٨٢٣٢١٣ ١٠٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٩عمرو نبيل محمد فتح @ حسن٢٦٥٦٩ ١٠٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٧عمرو ھاشم عبدالرحمن خليفه١٧٢٣١ ١٠٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٢عمرى ال مصطفى دويدار٨٤٧٩ ١٠٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٣٠عھود عبدالوھاب محمد شلبى٢٦٥٣٨ ١٠٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٧عياء عاطف عبدالسميع رحيم عبدالحميد٢٤١٧٩ ١٠٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٠عيد حمدى سعد احمد٨١٢٦١٥ ١٠٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٣عيد على عيد ابراھيم القزاز١٢٤٨٩ ١٠٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٢عيسى انور صمور عبد@٢٣١٦٤ ١٠٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١غاده حمدى محمد احمد١٥٣٨٣ ١٠٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠٢غاده سادات حافظ حسن١٢٤٣٢ ١٠٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٥غاده عبدالرحمن سيد امام٨٩٩٦ ١٠٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٣غاده فراج السيد سليم١٦٠٣٣ ١٠٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٩فاتن ص.ح الدين السيد الطنطاوى٨٩٤٢٧ ١٠٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٧فاتن محمد جنيدى سيد٧٩٦٥ ١٠٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٦فادى طارق ابراھيم شوقى٢٠٠٤١ ١٠٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠١فادى كمال زكا صادق٨١٧٥١٦ ١٠٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٧فاطمه احمد حسن محمد عبيد٢٥٠٤٠ ١١٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٠فاطمه سيد احمد عبدالمؤمن صقر١٦٢٨٩ ١١٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٩فاطمه سيد عبدالستار حمايه @٥٢٢٦ ١١٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠١فاطمه عبد@ جمعه سھيل١٧٣٩٦ ١١٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٥فاطمه كمال ناجى مبروك٢٥٠٦٩ ١١٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٤فاطمه محمد ابراھيم٢٢٢٣٠ ١١٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٣٠فاطمه محمد عبدالعظيم مصطفى٩١٠٣٩٦ ١١٠٦
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٨فاطمه محمد مدبولى٢٤١٦١ ١١٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٧فاطمه مصطفى احمد عبدبه٢٦٥٥١ ١١٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٠فاطمه نادى فتحى محمد١٥٥٥٨ ١١٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٨فاطمه ھانئ محمود سعد @ عبدالحميد١٢٠٨٦ ١١١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٥فتحى حسن فتحى حسن١٤٣١٨ ١١١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٥فتحى عطيه احمد عطيه٨١٥٤٤٤ ١١١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٢فتحى على فتحى شبل٨١٦٧٢٧ ١١١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٥فھد احمد محمد متولى٤٧٥٧ ١١١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢١فھد مدحت فتحى حسن١٥٨٣٩ ١١١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١١فھيم توفيق فھيم ايوب١٤٣٦٢ ١١١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٩فوزى سعد محمد ابو مندور٩٩١٧٦١ ١١١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٩قمر شاذلى يس ع.م١٢١٢٤ ١١١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٨كامل عطيه كامل احمد عمر٩٩٩٢٧٢ ١١١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٠كرستين محسن لبيب حنا عبدالم.ك٦٧٤٢ ١١٢٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٨كرم خلف قاسم حسانين٨١٧١٥٥ ١١٢١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠٧كرم رمضان عبدالعظيم محمد١٦٢٠١ ١١٢٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٣كرم محمد عبدالرحمن عزام٨٢٤٢٣٨ ١١٢٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٣كرم محمد عبدالرحمن مصطفى١٠٩٠٩ ١١٢٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٩كريستين الھامى صبحى٢٨٣٢٠ ١١٢٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٤كريستين عطيه عريان عطيه٢٠٠٠٧ ١١٢٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠١كريم احمد بسطاوى محمد عبده٨٣٢٠١ ١١٢٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٤كريم احمد سعيد عبدالمجيد٢٠٥٥ ١١٢٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠١كريم ايمن ص.ح الدين احمد علي٢٥٥٤٩ ١١٢٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٠كريم بدر محمد بدر٣٥٨٠ ١١٣٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١كريم حسين عبدالھادى موسى١٢٢٠٧ ١١٣١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٧كريم حسين كامل طوسون١٦٢٧٤ ١١٣٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٠كريم حميده بدوى جبريل١١١٧٣ ١١٣٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢١كريم رافت على احمد١٠٠٧ ١١٣٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٠كريم سيد عوض @ عباس٨١٥٣٢٠ ١١٣٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢١كريم فتحى زغلول محمد١٧٨٣ ١١٣٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٣كريم كمال حب الدين ابوسريع١٦٠٠٢ ١١٣٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٣٠كريم متولى ابراھيم٤٠٤٧ ١١٣٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٤كريم مجدى محمد حسين٥٩٢٠ ١١٣٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٦كريم محمد ابوسريع مصطفى٥٣٨١ ١١٤٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢٦كريم محمد س.مه احمد٢١١٠٤ ١١٤١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٠كريم محمد محمد عبده٢٥٢٧٤ ١١٤٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٥كريم محمود احمد حنفى٩٦٥٣ ١١٤٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٥كريم محمود حسن عبدالحميد٢٣١٢٠ ١١٤٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٣٠كريم ناصر عبد@ ثابت٨٨٦٠٧ ١١٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٤كريمان سيد محمد عبيد٢٨٠٦٥ ١١٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١كريمه احمد عبدالرحمن عبدالحافظ١٢٥٦٢ ١١٤٧
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٢كريمه ج.ل مرسى مرسى دقماق٨١٥٣٢٦ ١١٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢١كريمه عثمان رجب نوح٢٥٣١٦ ١١٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١١كريمه يحيى محمد موسى١٣١٢٩ ١١٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠١كمال عبدالس.م كمال عبدالمجيد احمد٨٢٧٠١٨ ١١٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١١كمال عبدالفتاح فتحى٨٨٨٥٣ ١١٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٤كمال على عبدالرحمن على٨٤٢٢٧ ١١٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١كمال عيد كمال احمد٨١٦٧٣٩ ١١٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٣كيرلس جبره عزمى عبادى٢٥٣٩٩ ١١٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب7١٩٩١/٠٧/٠١را احمد ابراھيم٢٤٠٤١ ١١٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٠لميس محمد ابراھيم عيسى٢١١٣٨ ١١٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٩ليلى احمد عبدالحميد الغريب٦٤٤٨ ١١٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٩لينى محمد عبدالعليم عبدالتواب٨١٨٢٥٥ ١١٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٥مؤمن اديب حسن عبدالعظيم٢٦١٢٦ ١١٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٧مؤمن اسماعيل احمد جبر٢٣٥٤٨ ١١٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٨مؤمن عاطف فايد محمد٦٠٨٥ ١١٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٣٠مؤمن فتحى محمد عيد قناوى١٩٠١٥ ١١٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٥مؤمن محمد رجب سالم٨٢٢٢٣ ١١٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٢ماجد شعبان ابراھيم مبروك٨١٧٤٤٠ ١١٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٧ماجد صابر محمود يوسف١٢٢٨٠ ١١٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٣ماجد عطيه عبدالعليم٢٨١٠٨ ١١٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٤ماجد محمد ابراھيم محمد منصور٢٤٢٦٦ ١١٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١ماجد محمد فؤاد ابوعلى١٠١٧٣ ١١٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٦ماجد مصطفى عبدالحفيظ احمد١٠٣٣٢ ١١٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٦مارلين مي.د فكرى صموئيل٩٣٠٥ ١١٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٣مارى حبيب ميخائيل١٩٧٤٠ ١١٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٤مارينا سليمان راغب ايوب٢٧٦٣ ١١٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٠٨مارينا عزت بطرس عطيه عبدالمسيح٦٧٦٦ ١١٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/١٥مارينا فتحى طانيوس١٥٠٠٧ ١١٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٤ماھر عبدالفتاح عبدالباسط احمد٩٢٣٥٤٠ ١١٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٣ماھر محمد خميس الصيفى٩١٧٢٢٧ ١١٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/١٤ماھينور ممدوح محمد حسن مسعود١٩٠٨٤ ١١٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١مايسه عباس محمد عثمان١١٠٣٢ ١١٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٥مايسه يحيى احمد عثمان١٦١٤٨ ١١٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٨مايكل فيكتور عبدالمسيح اق.ديوس١٢٢٣٤ ١١٨١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٦متولى محمد طاھر المتولى محمد٨٩٠٩١ ١١٨٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١١مجاھد محمد ابراھيم رياض٢٦١٠٨ ١١٨٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٦مجدى فالح عزيز فانوس٨٨٥٨٩ ١١٨٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٧محمد ابراھيم ابراھيم عيد السيد٦٥٩٩ ١١٨٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٧محمد ابراھيم احمد ابراھيم٨١٤١٢٠ ١١٨٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٣٠محمد ابراھيم احمد محمد اسماعيل١٦٣٣٨ ١١٨٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١٢محمد ابراھيم امام حسينى٢٣٢٦٧ ١١٨٨
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٥محمد ابراھيم عبدالحميد احمد٨٥٨٩٩ ١١٨٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠١محمد ابراھيم عبدالغنى خلف١٤٣١٢ ١١٩٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٠محمد ابراھيم محمد السيد٢٥٠١٨ ١١٩١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠١محمد ابراھيم موسى ابراھيم٨٧٠٧٥ ١١٩٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٣محمد ابوالنور متولى ابوالنور١٧٢١٤ ١١٩٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢٢محمد ابوبكر عبدالمحسن ابراھيم٨١٣٤٨ ١١٩٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١محمد احمد ابراھيم احمد٨٣٢٥١ ١١٩٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٦محمد احمد اسماعيل محمد على١٨٠١٩ ١١٩٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٦محمد احمد امين حسنين٨٢٨٠٨ ١١٩٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٥محمد احمد بھاء الدين١٥٠١٥ ١١٩٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٦محمد احمد حسن احمد رجب١٠٠٢٨ ١١٩٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٥محمد احمد حسينى عبدالحليم١١١٥٧ ١٢٠٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٣محمد احمد سعد ابراھيم٩٤٠٦ ١٢٠١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٦محمد احمد شعبان برھام١٠٥١١ ١٢٠٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٢محمد احمد عاشور٨٣٧٦٤ ١٢٠٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٦محمد احمد عبدالباسط عشماوى٨٢٠٤٧ ١٢٠٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٨محمد احمد عبدالحارس محمود٨٢١٧٤ ١٢٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٨محمد احمد عبدالحكيم قاسم٨٧٠٨٢ ١٢٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٠محمد احمد عبدالحليم الفرماوى٨٢٤٤٦ ١٢٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٥محمد احمد عبدالعال عبدالعزيز١٢٠٤٨ ١٢٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٩محمد احمد عبدالفتاح احمد٨١٦٧٩٩ ١٢٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٣محمد احمد فؤاد محمد فوزى محمد٨٨٦٨٠ ١٢١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠١محمد احمد لطفى احمد٨٤٣٩٤ ١٢١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٥محمد احمد محمد احمد٨١٥٨٩٥ ١٢١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٥محمد احمد محمد احمد السيد٨٤٦٠٢ ١٢١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١محمد احمد محمد امين رمضان ا7سناوى٨١٧٥٤٠ ١٢١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١محمد احمد محمد توفيق ابوالليل١٠٦٣٧ ١٢١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٧محمد احمد محمد عبدالمجيد٢٢١٠٦ ١٢١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٨محمد احمد محمد عبيد٦٨٧٧ ١٢١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠١محمد احمد محمود محمد ابوعميره٨٩٠٨٢ ١٢١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٦محمد اسامه ادريس عبدالجواد٢٥٥٦٩ ١٢١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٣محمد اسامه عبدالرحمن على٨٨٦٨٥ ١٢٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٣محمد اسامه عبدالرحيم ابراھيم٢٢٢٧٥ ١٢٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١محمد اسماعيل محمد ابراھيم١٠٧٥٧ ١٢٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٤محمد اشرف طه يوسف١٨١٣٥ ١٢٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٤محمد اشرف محمد سامى عبدالرحيم١٥٢٩٨ ١٢٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٢محمد اكرم محمد عامر٦٧٧٦ ١٢٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠١محمد البدراوى امام٢٤٠٧٢ ١٢٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٢محمد الداخلى عبدالوھاب١٠٣٢٨ ١٢٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٣٠محمد السعيد محمد١٣٩٧ ١٢٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠١محمد السيد احمد عبدالفضيل بيومى٢١٥٦٦ ١٢٢٩
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١محمد السيد البدوى رمضان١٨٥٢١ ١٢٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٣محمد السيد السيد على ابوالسعود٥٤٢١ ١٢٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٥محمد السيد رمضان عبدالقادر٣٠٤٥ ١٢٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢٥محمد السيد سليم عرفه١٦١٣٩ ١٢٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٥محمد السيد عبدالجواد السيد١٦٦٥٣ ١٢٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٩محمد السيد عبدالحليم ابو الحارث٩٩٢٨١ ١٢٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٦محمد السيد كامل السيد عياد٨١٢٦١٧ ١٢٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠٨محمد السيد محمد عبدالبارى محمد٨٧٢٥٥ ١٢٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٧محمد المصطفى عبدالبديع محمد٩١٠٠٤ ١٢٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٣محمد امبابى احمد مراد٣٠٥٤ ١٢٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٤محمد امير سعدالدين سليم٢٢٢١٩ ١٢٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٧محمد امير عادل محمود١٢٠٥٤ ١٢٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٧محمد امين بدر مدبولى سليمان٢٤٥٣٢ ١٢٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٥محمد امين حسن عبد@٢٤٥١٢ ١٢٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١محمد اوريا زكى عبيد١٦٦٥٧ ١٢٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٠محمد ايمن محمد على السيد١٦٣٤٧ ١٢٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٣محمد بدر محمد عبدالجيد٨٢٤٢٠٤ ١٢٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٤محمد بدوى السيد عبدالمجيد٨٩٠٤٢ ١٢٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٣٠محمد ب.ل احمد عبدالھادى٦٠٨٧ ١٢٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٥محمد جابر محمد خير٨١٥٣٤٧ ١٢٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٧محمد جابر محمد طه٢٢٦٣٣ ١٢٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٤محمد جمال الدين احمد١٨٦٩٠ ١٢٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١محمد جمال الدين محمد محمود مراد٨٧٣٣٠ ١٢٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٤محمد جمال حسن٢٢٥٥٦ ١٢٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٨محمد جمال حسن حسن عثمان٨٢٠١١ ١٢٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٢٨محمد جمال حسن محمد عطايا١٩٠٤٨ ١٢٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٩محمد جمال حموده حسن٨٢٤٢٠٧ ١٢٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١محمد جمال خليفه محمد١٩٠٠٨ ١٢٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٢محمد جمال رشاد عبدالمجيد٩٦٨١ ١٢٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٠محمد جمال زكى حسين٨٢٧٠١٧ ١٢٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٥محمد جمال عبدالعزيز محمد ادريس٢٢١٧٥ ١٢٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١محمد جمال عبده بيومى١٧٨٢٥ ١٢٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢١محمد جمال عكاشه احمد فرج٢٦٠٠٣ ١٢٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٧محمد جمال على فراج٢٣٣١٦ ١٢٦٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٤محمد جمال فكرى قرنى١٥١٩٦ ١٢٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٩محمد جمال محمد ج.ل عبدالحافظ٨٩٠٧٩ ١٢٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٤محمد جمال محمد محمد١٢٣٦٢ ١٢٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٣محمد جمال محمد محمد عثمان٩٩٩٢٦٠ ١٢٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٣١محمد جمعه عباس عبدالحليم سويلم١٤٢٦٧ ١٢٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢١محمد جمعه محمد قاضى٢٤٩٩ ١٢٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٥محمد حاتم حسن عبدالغنى فرج١٠٠٩٠ ١٢٧٠
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٨محمد حافظ محمد عبدالمنعم٨٣٩٥٠ ١٢٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٤محمد حافظ محمد فوزى البصال٨٤٧٣٦ ١٢٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٣٠محمد حامد نوح محمد السيد٨١٦٧٩٤ ١٢٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٨محمد حسام ابراھيم عبدالقادر٢٦٥٠٧ ١٢٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٢محمد حسام الدين حمدى حسين٨٩٠٩٠ ١٢٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١١محمد حسام الدين س.مه القاضى١٠١٨٦ ١٢٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠٩محمد حسن احمد حسن٨١٧٥١٢ ١٢٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٠محمد حسن حسين حسن عبد@٨٢٨٠٠٣ ١٢٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠١محمد حسن حلمى احمد٣٤١٣ ١٢٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٠محمد حسن رشوان عبدالسيد٨٣٥١٤ ١٢٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٠محمد حسن سيد ابوطالب١٦٤٢ ١٢٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٣محمد حسن فايز٢٨١٢٨ ١٢٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٩محمد حسن محمد محمد عبدالعال٢٦١٥٤ ١٢٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٥محمد حسن محمود الدالى١٠٣٣٦ ١٢٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٤محمد حسن محمود حسن س.م٥٤٠٧ ١٢٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٠محمد حسن مسعود حسن زعفان٨٩٢١٤ ١٢٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٢٦محمد حسين احمد نوح احمد١١٣٠ ١٢٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٤محمد حسين فھمى السيد٥٥١٥ ١٢٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٦محمد حمد عبدالعزيز اسماعيل٢١١٩٣ ١٢٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٣محمد حمدى حامد انور٨٣٨٥٢ ١٢٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٦محمد حمدى محمد احمد٨٢٣٥٩ ١٢٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٠محمد حمدى محمد احمد٢١٠٩٩ ١٢٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٣محمد حمدى محمود على ابو حمد١٨٢٢ ١٢٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٠محمد حنفى فراج١٩٧٧٣ ١٢٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٠محمد حنفى محمود ابراھيم الشرابى٨٤٦١٠ ١٢٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٠محمد خالد محمد عبدالرحيم٣١٣١ ١٢٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٥محمد خالد محمود الشوربجى١٠١٨١ ١٢٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٤محمد خالد محمود محمد الحريرى٨٢٣٢٤٠ ١٢٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٩محمد ذكى ذكى محمد ليله١٩٠٤٧ ١٢٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٧محمد رافت كامل اسماعيل٩٩٢٧٢ ١٣٠٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٢محمد ربيع احمد محمد١٠٧٢٨ ١٣٠١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٩محمد ربيع خضر بدوى١٧٦٣٦ ١٣٠٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٢محمد ربيع مروان سليم٨١٥٣١٩ ١٣٠٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٢محمد رجب محمد اسماعيل الخشن٢١٥١٨ ١٣٠٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٨محمد رجب محمد عبدالرحمن٨١٦٧٩٧ ١٣٠٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٣محمد رجب محمود على١٥٥٧٦ ١٣٠٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٨محمد رجب مھنى مرسى٥٩٠٥ ١٣٠٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٣محمد رضا رمضان اسماعيل٨٢٧٠١١ ١٣٠٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٩محمد رضا شحاته٦٣٧٦ ١٣٠٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٦محمد رضا عبدالخالق احمد٣٠٣٨ ١٣١٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٦محمد رضا محمد عمر٢٢٠٣٠ ١٣١١
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٢محمد رفاعى محمد الكي.نى١٠٥٤٥ ١٣١٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٢محمد رفعت عبدالمنصف ابوسريع٧٨٦٣ ١٣١٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١محمد رفعى محمد حسن٢٣١٦٩ ١٣١٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٥محمد رمضان احمد غريب٤٠٣٧ ١٣١٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٥محمد رمضان احمد ليثى١٩٠٣٠ ١٣١٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٣محمد رمضان السيد رواش٨٤١٣٧ ١٣١٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٦محمد رمضان فتحى احمد٨١٩٦١٥ ١٣١٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٨محمد زاھر محمد يوسف شاته٥٦٨٨ ١٣١٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠١محمد زوام سنوسى١٠٥٥٨ ١٣٢٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٤محمد سالم عبدالتواب محمد١٩٨٣١ ١٣٢١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٢محمد سامى ابراھيم محمد١٢٤٢٩ ١٣٢٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٨محمد سامى السيد بيومى الفيومى٨٨١٩١ ١٣٢٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٨محمد سامى حامد عمر٥١٤٧ ١٣٢٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٦محمد سامى قرنى محمد سالم٣٣٨٢ ١٣٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٥محمد سامى مامون عبدالعزيز٥٩٠١ ١٣٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٤محمد سعد على مصطفى٢٤٦١٤ ١٣٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٧محمد سعد محمد١١١٢٦ ١٣٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١محمد سعيد عطيه السمانى٢٦٠٠٢ ١٣٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٩محمد س.مه محمد حسين الجرنوسى١٤٢١٩ ١٣٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٠محمد سمير احمد رشوان١٦١٩٧ ١٣٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٦محمد سمير اسماعيل عثمان١٢٢٣٧ ١٣٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١محمد سمير واعر محمد١٨٨٣٩ ١٣٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٢محمد سوليم عبدالحميد عليى١٦٣٦ ١٣٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٢محمد سويلم عبدالحميد على٨١٦٣٦ ١٣٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١محمد سيد ابراھيم السيد١٧٩٦ ١٣٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٧محمد سيد احمد سعيد غياض٨٨٤٤٥ ١٣٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٣محمد سيد احمد شره٨١٧٤٥٧ ١٣٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠١محمد سيد احمد عبدالمقصود١٩٨١٩ ١٣٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٥محمد سيد الھامى محمد١٩٥٢٠ ١٣٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٣محمد سيد جمعه عبدالمجيد٦٤٢٦ ١٣٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٥محمد سيد عبدالحميد محمد٩١٨٦٥٤٩ ١٣٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٢محمد سيد عبدالمنعم محمد بكر١٨٦٣٩ ١٣٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٢محمد سيد عبدالواحد محمد٨٢٩١١٦ ١٣٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٦محمد سيد فؤاد حجاج٨٣٥١٦ ١٣٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٩محمد سيد محمد عبدالعليم١٨٠٢٣ ١٣٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٤محمد سيد محمد على٢٠٦١٤ ١٣٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٥محمد سيد محمود سمير١٣١٨٦ ١٣٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٢محمد سيزار سليمان محمد٨٢٠٨ ١٣٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٩محمد شاكر ابراھيم عبدالسيد٩٩٩٢٨٨ ١٣٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٢٧محمد شاكر عبدالعدل محمد امام٨١٢٦١٤ ١٣٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٠محمد شاھر زكى حسين٩١٨٣١٢ ١٣٥٢
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١محمد شحات محمد عبدالحميد١٦٠٤ ١٣٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١محمد شحات محمد عبدالمجيد٨١٦٠٤ ١٣٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١محمد شرف الدين مصطفى حجازي٨٥٧٠٤ ١٣٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٣محمد شريف محمد يوسف١٧٦٥ ١٣٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٤محمد شعبان عبدالعزيز احمد٢١٠٦ ١٣٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٠محمد شعبان محمد محمد١٠٣٤٧ ١٣٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٥محمد شوقى احمد محمود٨٧٣٠٥ ١٣٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٤محمد صابر احمد محمد٨١٥٦٥٤ ١٣٦٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١محمد صابر عبدالمؤمن محمد تعلب١٠٩٤١ ١٣٦١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٢محمد صبرى احمد ابوبكر١٧٢٢٣ ١٣٦٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٨محمد صبرى دسوقى على٩٩١٨٦٥٢ ١٣٦٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٤محمد صفى الدين محمد الحونى١٦٢٨٨ ١٣٦٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٣محمد ص.ح احمد شحاته٨١١٢٨٣ ١٣٦٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٠محمد ص.ح اسماعيل٢٦١٤٠ ١٣٦٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٣محمد ص.ح الدين سليمان عبدالھادى١٧٢٩٤ ١٣٦٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٣محمد ص.ح حسنين محمد٢٢٢٣٣ ١٣٦٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٩محمد ص.ح حسين عوده١٩٨٩٨ ١٣٦٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٠محمد ص.ح سالم عبدالعال١٨٨٤٦ ١٣٧٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٦محمد ص.ح عبدالحكيم عبدالوھاب٢٥٨١ ١٣٧١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٥محمد ص.ح عبدالعظيم ابراھيم١٧٦٩٦ ١٣٧٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٤محمد ص.ح عبد@ ابراھيم١٠٣٧٢ ١٣٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٥محمد ص.ح قنديل بندارى٩٥٧٧ ١٣٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٣محمد ص.ح محمد احمد٨١٩٦٧٨ ١٣٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٥محمد ص.ح محمد رشاد محمد٢١٥٠٨ ١٣٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٢محمد ضياء الدين محمد رضا٣٠٦٢ ١٣٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٥محمد طارق جمال عبدالعزيز٢٢٠٤١ ١٣٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢٤محمد طارق عطيه سعد٥٩١٥ ١٣٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٧محمد طارق محمد ذكى ابراھيم٢٠١١٧ ١٣٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٠محمد طارق محمد عبدالواحد٨٨٥٧٦ ١٣٨١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١محمد طارق محمود سليم٢٥٢٤٣ ١٣٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠١محمد طلعت مندى احمد١٠١٢٧ ١٣٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٠محمد طه متولى سليمان٨٥٦٠٠ ١٣٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٥محمد طه محمد اسماعيل٩٢٣٥٦٥ ١٣٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٥محمد عابد عبدالعظيم سلطان٨٨١٠٨ ١٣٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٦محمد عادل ابوالفضل ابراھيم١٩٥١١ ١٣٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٣محمد عادل السيد عبدالوھاب٨٤١٥٥ ١٣٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١محمد عادل حسن مصطفى٩٢٠٧٧ ١٣٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٠محمد عادل محمد محمد٢٣٠٩٠ ١٣٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٣محمد عادل محمد محمود دياب٢٥٠٩ ١٣٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٢محمد عاشور محمد عبدالجواد٨٧٣٠٢ ١٣٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠٥محمد عاطف دسوقى سعد٢٢٠٦٨ ١٣٩٣
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١محمد عاطف ص.ح مصطفى٨١٠٦٣ ١٣٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٣محمد عاطف عبدربه العيسوى١٦٦٢٥ ١٣٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٤محمد عاطف محمد عبدالباقى١٠٩٦٧ ١٣٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠٣محمد عاطف محمد فتحى عبدالعزيز٨١٧٤٣٦ ١٣٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٩محمد عباس احمد ابراھيم٨٢٦٦٧٥ ١٣٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١محمد عباس عبدالغفار عطا@٣٥٥٥ ١٣٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٠محمد عبدالحميد سيد محمد٨١٧٤١٣ ١٤٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١١محمد عبدالحميد عبدالرحمن احمد٢٤٨٢ ١٤٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٦محمد عبدالخالق عبدالواحد سعد٨٢٠٥٤٥ ١٤٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٥محمد عبدالرازق جمال الدين مصطفى٨٣٥٠٥ ١٤٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٠محمد عبدالرسول غباشى محمد٨٢٧٠٠٨ ١٤٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٨محمد عبدالعال عبدالقادر احمد١٤٤٢ ١٤٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٠محمد عبدالعزيز السيد٢٢٢٤٧ ١٤٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٦محمد عبدالعظيم محمد محمد١٦٣٢٢ ١٤٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٨محمد عبدالعظيم محمد محمد محمود١٥٦٤٨ ١٤٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٤محمد عبدالعليم سيد احمد٨٢٠٥٣٧ ١٤٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠١محمد عبدالغنى فرج بيومى١٧٨٧ ١٤١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٥محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح٨٢٤١١٤ ١٤١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٢محمد عبدالقوى عبدالعزيز عبدالقوى١٢٤٥١ ١٤١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١محمد عبدالكريم عبدالحليم٨٤٦٦٢ ١٤١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١٠محمد عبد@ احمد عبدالحميد٨٢١٠٢٧ ١٤١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١محمد عبد@ سالم جمعه٨٣٨٦٥ ١٤١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢١محمد عبد@ عبدالرحيم حسين٢٣١٧١ ١٤١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٧محمد عبد@ عبدالمنعم محمد عبد@٨١٠٨٤٩ ١٤١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٢محمد عبد@ محمد على السيد١٠٩٣٢ ١٤١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٢محمد عبدالمحسن سليمان محمد١٧٣٢٢ ١٤١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٠محمد عبدالمنعم سيد عبدالحليم٤٠٥٣ ١٤٢٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢١محمد عبدالمنعم عبدالفتاح عبدالصمد٩٥٤٥ ١٤٢١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٤محمد عبدالمنعم محمود سيد٨٢٤٣٠ ١٤٢٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٤محمد عبدالنبى محمد١٢٣٤٤ ١٤٢٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٠محمد عبيد طه ابراھيم خطاب٢٣١٥٤ ١٤٢٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٨محمد عرفان جابر عرفان٨٥٦٢٥ ١٤٢٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٤محمد عزت احمد سعد٨٧٨٢٨ ١٤٢٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٧محمد عزت احمد ياسين١٧٢٩٧ ١٤٢٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١١محمد عزت سليمان رضا محمد٨٩٠٧٤ ١٤٢٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٥محمد عصام الدين محمد احمد١٨٨٤٤ ١٤٢٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٧محمد عصام محمد احمد٩٩٢٣٥٥١ ١٤٣٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٣محمد عصام محمد حسين الجيار١٨٦٤١ ١٤٣١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٣محمد عصام محمد فايز@١٨٩٢١ ١٤٣٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٦محمد عطا حمدان شحاته١٠٧٤٦ ١٤٣٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٠محمد عطيه عبدالعزيز طايل٨٣٥١٨ ١٤٣٤
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٥محمد ع.ء الدين انور محمد٨٤١٩٧ ١٤٣٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٢محمد على ابراھيم فرج٨٤٣١٣ ١٤٣٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٤محمد على حسين عبدالخالق رشوان٧٨٥٢ ١٤٣٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٠محمد على سعيد زكى١٤٠١٤ ١٤٣٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٣٠محمد على عثمان حسن٥٤١٢ ١٤٣٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٧محمد على فوزى مرزوق٣٥٧٠ ١٤٤٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٥محمد على محمد ابراھيم١٤٢٩١ ١٤٤١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١١محمد على محمد سالم٨٧٢٤٦ ١٤٤٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠٦محمد على محمد شومان٤٧٩٧ ١٤٤٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٨محمد على محمود على على٢٣٢٥٥ ١٤٤٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١محمد على مطر بخيت٨١٥٤٣ ١٤٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٠محمد عماد الدين ابراھيم السيد عبدالرحمن٤٤٢٨ ١٤٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٤محمد عماد محمد عبده على٨٢٣٦٥٣ ١٤٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٣محمد عمر احمد ذكى٨٣٩٦٨ ١٤٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠١محمد عمر فكرى على٦٠٧٩ ١٤٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٣محمد عمرو جمال الدين اسماعيل٤٠١٩ ١٤٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٧محمد عواد حسينى عواد باظه١٠٦٣٠ ١٤٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١١محمد غ.ب فوزى سعد حسين سلميان٨٢٣٦٢١ ١٤٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٨محمد فاروق محمد العزازى٢٥٥٢٥ ١٤٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٠٤محمد فاضل عبداللع عشرى١٨٠٩٦ ١٤٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٢محمد فتحى درويش محمود٨٨١٠٧٨ ١٤٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠١محمد فتحى عطيه احمد٢٥٢٧٠ ١٤٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٨محمد فرج حسن عامر٨٧٠٨٦ ١٤٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٠٨محمد فرج محمد امين٤٧٧٠ ١٤٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٥محمد فرج محمد عبدالرحمن١٩٨٤١ ١٤٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٧محمد فريد سعد صابر١٠٤٦٧ ١٤٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٥/٠٣/٢١محمد كمال حسنى عبدالحافظ٢٦٦٠٦ ١٤٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٥محمد كمال عبدالرؤؤف محمود٢٦١٦٤ ١٤٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١محمد كمال عبدالموجود جاد١٢٢٥٠ ١٤٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٣١محمد ماجد فريد عبدالحليم٩٩٩٢٥٧ ١٤٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٤محمد ماھر عبداللطيف حلمى٨٣٦٠٦ ١٤٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٠محمد مجاھد السيد مجاھد١٣٨٤ ١٤٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٦محمد مجدى٢٢١٣١ ١٤٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٢محمد مجدى احمد٨٢١٢١٣ ١٤٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٥محمد مجدى احمد احمد القليوبى١٤٣٣٧ ١٤٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٠محمد مجدى رشدى١٥٥٥١ ١٤٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٣محمد مجدى عبدالتواب ابراھيم٨٨٣٠٩ ١٤٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٨محمد مجدى عبدالحميد محمد١٨٥٢٠ ١٤٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠١محمد مجدى محمد رفعت٩١٢٦٦٠ ١٤٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٤محمد مجدى محمد عز الدين١٠٣٠٣ ١٤٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٦محمد محمد ابراھيم محمد٨٥٥٧٢ ١٤٧٥
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٦محمد محمد عبدالوھاب محمد١٦١٤٦ ١٤٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٩محمد محمد محى الدين ابراھيم٨١٧١٦٧ ١٤٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٢محمد محمود احمد حسن موسى٩٨٤٥٩ ١٤٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٣محمد محمود احمد محمد٢٨٢٣٣ ١٤٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٠محمد محمود احمد محمد اسماعيل٩٦٦٨ ١٤٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٨محمد محمود شاكر٢٣١٣٢ ١٤٨١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٦محمد محمود عباس محمد صبيح٩٩٩٢٥٥ ١٤٨٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٥محمد محمود عبدالقادر عبدالقادر سبل٨١٠٧٠ ١٤٨٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٢محمد محمود محمد ابراھيم٢٣٠١٧ ١٤٨٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٩محمد محمود محمد رزق٢٣٠٦٩ ١٤٨٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٠محمد محمود موسى ابراھيم٤٨١٠ ١٤٨٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٥محمد مختار مختار محمد على١٧٧٣٠ ١٤٨٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٨محمد مسعود حلمى محمود١٤٢٥٧ ١٤٨٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٨محمد مسعود عبدالس.م حجازى٨١٠٨١٥ ١٤٨٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٩محمد مصطفى احمد اسماعيل ابو نايل٨٥٥٩٩ ١٤٩٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١محمد مصطفى حسين يوسف٨١٤١٥٣ ١٤٩١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠١محمد مصطفى محمد عبدالتواب١٥٩٦٤ ١٤٩٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١١محمد مصطفى منصور١٦٥٢٧ ١٤٩٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢١محمد ممدوح جوده٦٤٣٣ ١٤٩٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٣٠محمد ممدوح حلمى عل٢٣٠٣٣ ١٤٩٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٠محمد ممدوح محمد سلطان٨٩٠٤٣ ١٤٩٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٩محمد ممدوح محمد عبدالسميع٢٣٠٩٧ ١٤٩٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٢محمد منير توفيق محمد محمد الصغير٢١٥٨٩ ١٤٩٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠١محمد ناجى عبدالستار على١٥٨٢٧ ١٤٩٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٥محمد ناجى محمد رمزى٤٨٦٧ ١٥٠٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٣٠محمد نادر محمد احمد محمد٢١٠٦٩ ١٥٠١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٧محمد نادى محمود عبدالمقصود٨٧٢٢٦ ١٥٠٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٨محمد نبيل حسين حسن٢٦٢٩٦ ١٥٠٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٤محمد نبيل شعبان عبدالس.م٨٥٦٣٦ ١٥٠٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٦محمد نبيل محمد رجب على٨١٤١١٦ ١٥٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٥محمد نبيل محمد زكى٦٢٨٥ ١٥٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١محمد نبيل محمد عبدالغنى٢١٢٠ ١٥٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٨محمد نشات محمد عبداللطيف٢٥٥١٤ ١٥٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٣محمد نور الدين عبد@ حسين٨١٣٠٧١ ١٥٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١محمد نور الدين محمد١٠٥٩٤ ١٥١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٠محمد ھارون عبدالحليم عويس٩٩١٤٣٠٩ ١٥١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٧محمد ھشام النوبى ابوزيد٥١٨٧ ١٥١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٩محمد ھشام زھير محمود عبد@٩٩٩٢٤٩ ١٥١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٩محمد ھ.ل السوسى١٨٥٠٥ ١٥١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٢محمد وفيق عبدالفتاح عبدالعليم٢٥٥٣٦ ١٥١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٩محمد وفيق فھمى عسران٢٦١٤٨ ١٥١٦
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢١محمد يحى رشدى شفيق١٢٥٨٧ ١٥١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٥محمد يحيى احمد سيد١٧٢٣٢ ١٥١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٢محمد يحيى جاد الرب رمضان١٤٣٥٦ ١٥١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٩محمد يحيى محمد عبدالجواد٣١٤٨ ١٥٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٣محمود ابراھيم امين احمد٨٥٩٥٣ ١٥٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٩محمود ابراھيم محمود ابراھيم١٢٤٧٢ ١٥٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠١محمود احمد اسماعيل رضوان٢١٥١٩ ١٥٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢١محمود احمد سيد محمود الحميلى١٤١٣ ١٥٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٦محمود احمد عبدالرحيم يونس٢٣٥٥٧ ١٥٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١محمود احمد عبدالعزيز احمد٨١٩٥٨٧ ١٥٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٠محمود احمد عبداللطيف امام٢٦٥١٠ ١٥٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٣محمود احمد عثمان محمد٨٧٣٠٦ ١٥٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٦محمود احمد فتحى السيد عيش٣٣٨١ ١٥٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٢محمود اسامه احمد محمد٩١٦٣٩٢ ١٥٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢١محمود اسامه مصطفى٨٩٩٢ ١٥٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٢محمود اسماعيل عبدالحليم خليفه٢٥٣٠٧ ١٥٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٥محمود اشرف سعد احمد البيلى٨٨٣٣١ ١٥٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٨محمود اشرف عبدالقادر محمد٨١٦٧٦٥ ١٥٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٥محمود السيد عبدالحكيم ا7شقر٣٥٨٤ ١٥٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٨محمود السيد محمد فرج١٠٩١٢ ١٥٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢١محمود امام محمد حسن٩٩٩٢٤٧ ١٥٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٩محمود بيومى عبدالعزيزى بيومى١٠١١ ١٥٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١محمود جمال زغلول٦٩٥١ ١٥٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٩محمود جمال عبدالحميد عبداللطيف١٢٢٨٨ ١٥٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٣٠محمود حافظ عبدالحميد حافظ٢٥٢٠٥ ١٥٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٣محمود حسن عوض حسن عبدالملك٩١٥٦ ١٥٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٨محمود حسن قناوى حسن٨٣٧٣٤ ١٥٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١١محمود حسنى حسن عبدالفتاح٨٥٦٢٨ ١٥٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٥محمود حسين حجازى حسين١١٣٠٥ ١٥٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٠محمود حسين قرنى عيد١٩٨٥٧ ١٥٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٩محمود حسين محمد احمد خالد٨١٧٤١٠ ١٥٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٦محمود حمدى احمد ابوالعينين٢٤٩٨ ١٥٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٣محمود حمدى محمد مھران٥٧٥٩ ١٥٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٩محمود حنفى محمود سيد٦٤٧٤ ١٥٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١محمود خالد عبدالنبى مصطفى٨٤١٨٧ ١٥٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٢محمود خيرى رجب عبدالوھاب٢٥٢١٠ ١٥٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٧محمود ذھنى محمود محمد خلف @٢٣٥٠٩ ١٥٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٧محمود رافت فروح السيد فروح٨١٥٥٣١ ١٥٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٥محمود ربيع حيدر عبدالعال١١٣٥٨ ١٥٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٨محمود رجب محمود طه٨٠٤٤ ١٥٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٨محمود رجب مرشدى محمد٣٤٤٦ ١٥٥٧
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٩محمود رشاد السيد على٥٦٨٧ ١٥٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٠محمود رضوان احمد محمد رشوان٩٨٠٢٠ ١٥٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٥محمود رضوان السيد عقمان١١٣٨٢ ١٥٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٠محمود رفعت صابر ياسين٩٥٥١٤ ١٥٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٨محمود رفعت عبدالكريم عثمان عبدالكريم٢٢٣٠٢ ١٥٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٩محمود رمضان احمد محمد٨٢٨٤٠ ١٥٦٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٧محمود سالم عابد سالم٨٨٣٩٨٣ ١٥٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١محمود سامى لطفى عبدالعظيم ابراھيم١٦٣٠٢ ١٥٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٤محمود سعد احمد٨٨٩٣١ ١٥٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٩محمود سعد سيد مصطفى٨٢٩٠٤٤ ١٥٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٢محمود سعيد توفيق شعبان٧٩٥٩ ١٥٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٥محمود سعيد حنفى على المبروك٨١٤١٣٠ ١٥٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٣محمود سيد احمد٢٢٢٤٩ ١٥٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٦محمود سيد سعيد مصطفى١٠٩٦١ ١٥٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٩محمود سيف عبدالنبى على٢٨٢١١ ١٥٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٧محمود صابر محمود محمد٨٧٩٢٨ ١٥٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٤محمود صفوت عبداللطيف حسن حسونه٢٣٥٥٤ ١٥٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٢محمود ص.ح رجب محمد٨٧٣٨٨ ١٥٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١محمود طاھر محمد البير٨٩٠٣٢ ١٥٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٣محمود طلب محمود اسماعيل البحيرى٢٣٥٠١٣ ١٥٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠١محمود طه حسين موسى١٦١٩٩ ١٥٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠١محمود عادل محمد احمد١١١٠٣ ١٥٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢١محمود عاطف حسنين نور الدين١٦٢٩٣ ١٥٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٨محمود عبدالتواب ابوزيد روبى٢٦٢٦ ١٥٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٦محمود عبدالحكيم خميس عبدالمولى٢٥٢٥٨ ١٥٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٢محمود عبدالرازق فرج٨٣٩٥١ ١٥٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٨محمود عبدالرحمن سعد عبدالرحمن٨٣٢١٣ ١٥٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٠محمود عبدالرسول غباشى محمد١٧٤٠٠ ١٥٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٠محمود عبدالعزيز سيد جنيدى٨١٩٥٦٦ ١٥٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٣محمود عبدالعزيز محمود١٩٧٩٦ ١٥٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٣محمود عبدالعزيز محمود احمد٩٩٢٧٩ ١٥٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٠محمود عبدالعظيم محمد محمد١٥٦٤٩ ١٥٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٧محمود عبدالعظيم محمد محمد احمد١٦٣٣٥ ١٥٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠١محمود عبدالفتاح عبدالحليم١٠٥٩٨ ١٥٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٠محمود عبدالفتاح عبده عبدالقادر٨٤٦٧٢ ١٥٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠١محمود عبدالقوى محمد عبدالحفيظ الھنداوى٨٣٨٤٠ ١٥٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١محمود عبدالكريم مھدى١٦٥٩٦ ١٥٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٠محمود عبداللطيف١٥١٤١ ١٥٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٢محمود عبدالمنعم عبدالنبى على عبدالرازق٩٦٨٨ ١٥٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١محمود عبدالمنعم محمود السيد محمد٨٧٠٨٤ ١٥٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٣١محمود عبدالمنعم محمود على خراشى١٩٥٣٠ ١٥٩٨
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٨محمود عبدالنبى صالح على١٩٧٧٢ ١٥٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٩محمود عزت دندراوى بكار٢٣١٩ ١٦٠٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٥محمود على اسماعيل عبد@١٢٣١٠ ١٦٠١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٨محمود على محمد احمد فرج @١٠٩٣٩ ١٦٠٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠١محمود عمر على احمد ا7مير٢٣٣٥ ١٦٠٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٨محمود عيد خليل على عيسى٦٣٠١ ١٦٠٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٧محمود فتحى ابوسريع حسن عوده٢٣٥٧٢ ١٦٠٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠٣محمود فتحى ربيع محمود٦٦٨٥ ١٦٠٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٣٠محمود فتحى عباس اسماعيل الشافعى٨٩٤٣١ ١٦٠٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٥محمود فتحى محمود عثمان١٠٦٠٣ ١٦٠٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٩محمود فتحى مكسب عبدالرسول١٧١١٦ ١٦٠٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٩محمود فرحات عبدالوھاب محمود٢٥٢٨٥ ١٦١٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١٩محمود مجدى سعد على٩١٩٤ ١٦١١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٣٠محمود محسن محمود محمد منظور الدالى٨٨٥٨٣ ١٦١٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠١محمود محمد احمد محمد عقرب٨٣٦١٣ ١٦١٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠٥محمود محمد السيد حسن عطيه٣٠١٥ ١٦١٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١محمود محمد السيد طنطاوى٨١٩٦٥٥ ١٦١٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٣محمود محمد جنيدى سبد٧٩٦٦ ١٦١٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٠محمود محمد سيد محمود الشاذلى٩٦٢٩٧ ١٦١٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٩محمود محمد عبدالحميد العوضى١٤٢٠ ١٦١٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٢محمود محمد عبدالعظيم احمد٦٠٩٦ ١٦١٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٦محمود محمد عبدالغفار عبدالحفيظ٢٣٢٨٥ ١٦٢٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١محمود محمد فتح الباب مرسى٢٦١٦١ ١٦٢١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٢محمود محمد فرحات حسين٨٢٥١٣١ ١٦٢٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٣٠محمود محمد محمود الديب١٢١٣٩ ١٦٢٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٧محمود محمد محمود عباس٨٢٩١٠٣ ١٦٢٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠١محمود محمد محمود فخرى عبدالرحيم٨١٨١٥٣ ١٦٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٣محمود محمد ناجى عبدالقادر بھنساوى٨٥٦٠٨ ١٦٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١محمود معتمد محمد خليل٤٠٥٤ ١٦٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١محمود نبيل تاج الدين احمد سالم٨٨١٠٠ ١٦٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١١محمود نزيه عبدالمجيد السيد١٧٦١٠ ١٦٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٢محمود ھشام احمد مصطفى٨٢٧٠١٠ ١٦٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠٥محمود ھشام طلبه شحاته٩٢١٠٦٤ ١٦٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٦محى الدين شعبان عبدالعزيز١٠٢١٢ ١٦٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٢مختار احمد مختار على عبدالحميد٢٣١٩٧ ١٦٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٤مدحت صالح ابوالمجد احمد٨١٥٢٦ ١٦٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٤مدين السيد علوانى محمد٢٤٢٥٧ ١٦٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠١مرام محمد حسين حسن٤٥٨١ ١٦٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١١مروان محمد عبدالمنعم حسن٩٢٥٥١١ ١٦٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٦مروه ابراھيم عبدالرحمن سيد١٨٥٥٥ ١٦٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٠مروه احمد الشافعى محمد عطيه٩١٦٢٠٠ ١٦٣٩
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٩مروه اسامه ابراھيم السيد على١٥٥٨٢ ١٦٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٧مروه حسن عبدالفتاح حسن٢٤٥٢٠ ١٦٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٨مروه حنفى محمود محمود٢٤٥٢٧ ١٦٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠٥مروه سعيد رس.ن١٥٠٣٠ ١٦٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠٦مروه ص.ح عبدالمنعم جاب @٨١٦٩١٦ ١٦٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١١مروه ص.ح محمود مصطفى المعداوى١٠٠٤ ١٦٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٠مروه عادل على محمد٨٨٥٩٦٧ ١٦٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٢مروه عباس عبدالرحمن عباس٨١٨٢٣١ ١٦٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٥مروه فايز عبدالعال احمد١٧٥٧٠ ١٦٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٠مروه ماھر فھمى محمود٨١٥٥٢٩ ١٦٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠١مروه محمد عبوده محمد الديب١٥٧٨٧ ١٦٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٣مروه محمد محمود عبدربه٨٢٩٠١٤ ١٦٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٨مروه محمد نجاح عبدالمقصود٨٩٩٧ ١٦٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٧مروه مصطفى كامل فاروق بھلول٨٩٠٧٨ ١٦٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٢٣مروه نبيل محمد محمد١٢١٢٦ ١٦٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٣مريم احمد سعد سعد حسن٥٢٢٤ ١٦٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٧مريم احمد محمد على شكرى١١٣٨ ١٦٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢٥مريم حسين محمد١٥٩٧٠ ١٦٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٥مريم صبرى امين عبدالسيد٨٢٢٣٤ ١٦٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٢مصطفى ابراھيم سعد سيد ابراھيم الب.صى٨٢٣٦٣٩ ١٦٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٩مصطفى ابراھيم محمد عبدالمنعم حامد ص.ح٥٦٦٩ ١٦٦٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٠مصطفى ابراھيم محمد متولى٩٦٩٧ ١٦٦١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٤مصطفى ابراھيم محمد محمد٥٤١٩ ١٦٦٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٠مصطفى احمد الحداد معوض عبدالجواد٨١٥٦٥٣ ١٦٦٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٧مصطفى احمد عبدالقادر عبدالقادر٨٤٢٢٩ ١٦٦٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٥مصطفى احمد عبدالمجيد مسعد٨٢٩٠١٥ ١٦٦٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٩مصطفى احمد عبدالوھاب٤٧٨٧ ١٦٦٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٢مصطفى احمد محمد ابوالعينين٤٤٣٧ ١٦٦٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٥مصطفى احمد محمد عبدالوھاب٨٩٠٢٦ ١٦٦٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٥مصطفى السيد عبدالعاطى مرسي٨٢٨٦٢ ١٦٦٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٦مصطفى امين حسين ھيبه١٧٣١٥ ١٦٧٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٩مصطفى امين مرسى حسن٣٤١٨ ١٦٧١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٥مصطفى تامر عبدالغنى محمد محروس٢٢٥٠٥ ١٦٧٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٠مصطفى ج.ل سنوسى محمد٥٢٤٨ ١٦٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٨مصطفى جمال ابوسريع٩٩٨٥٢٤ ١٦٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٦مصطفى جمعه احمد عبدالجواد٢٢٢١٤ ١٦٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٦/٠٢مصطفى حسين عبدالحميد عبداللطيف٤٤٢٥ ١٦٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٢مصطفى حسين على٢٨١٠٦ ١٦٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٦مصطفى حمدى فرحات حسين٨٢٥١٣٥ ١٦٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٧مصطفى حمدى محمد محمد مصباح٨٧٠٦٨ ١٦٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١١مصطفى خالد حنفى محمد١٢٣٨٥ ١٦٨٠
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١مصطفى ربيع عبدالفتاح٣٤٨٩ ١٦٨١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٧مصطفى سعد شاكر عبدالتواب٨٣٨٧٨ ١٦٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٦مصطفى سعيد عبدالرحمن ع.م١٣٠٤٥ ١٦٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٩مصطفى سعيد عويشى عويشى١٨٦٢٧ ١٦٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٧مصطفى سمير محمد٨٣٩٤٧ ١٦٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٨مصطفى سيد شكرى محمود٨٤٢١٧ ١٦٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٩مصطفى سيد متولى خلف @٨٣٢٠٦ ١٦٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٣١مصطفى سيد محمد ابو حديده رفاعى٢١٥٦٧ ١٦٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢١مصطفى شعبان طه١١٣٥١ ١٦٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٥مصطفى صادق سليمان صادق٨٨١٦١ ١٦٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٦مصطفى ص.ح اسماعيل محمد الجندي٨٢٨٠٣٦ ١٦٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٩مصطفى ص.ح محمد١٠٤٠٥ ١٦٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٣مصطفى صيام عبدالموجود عبدالمجيد٨٢١٠٤٦ ١٦٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١مصطفى طه شحاته ابراھيم١٣١٤٤ ١٦٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٨مصطفى عادل جاد على١٦٠٠٠ ١٦٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٤مصطفى عادل عبدالفتاح رشوان٢٢٧٠٧ ١٦٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٣مصطفى عاطف مصطفى سبل١٧٦٨١ ١٦٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٣مصطفى عباس محمد عباس الفخرانى٨٢٩٠٢٤ ١٦٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٦مصطفى عبدالجواد احمد عبدالجواد٨١٧٥٢٦ ١٦٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٧مصطفى عبدالخالق عبدالواحد٨٢٠٥٤٣ ١٧٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٨مصطفى عبدالمعز محمد محمد١٠٣١٧ ١٧٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٥مصطفى عبدالناصر سيد عبدالعال٩٣١٦ ١٧٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٦مصطفى عبده احمد محمد حموده٨١٧٤٦٤ ١٧٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٥مصطفى ع.ء الدين محمد محمد١٦١٢ ١٧٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٤مصطفى على جمعه حامد٨١٦٧٢٤ ١٧٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٧مصطفى على حسن عبدالرسول٣٤٧١ ١٧٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٢مصطفى عماد الدين عبدالعال ابراھيم٢٠١٢٤ ١٧٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٨مصطفى عمر احمد احمد٢٢٢٥٠ ١٧٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٣مصطفى عمرو محمد ابراھيم بدوى٢٦٣٤ ١٧٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠١مصطفى فتح @ منصور منصور١٨٦٩٢ ١٧١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١١مصطفى فوزى عبدالعزيز محمد مصطفى٢١١٦٩ ١٧١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٤مصطفى كاما عبده كامل حسن ابوقرن١٢٠٩٩ ١٧١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٥مصطفى كامل صادق شندى٢٨٢١٢ ١٧١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٢مصطفى مجدى ابراھيم فاضل٧٠٤٠ ١٧١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٤مصطفى مجدى ابوزيد١٦٥٠٦ ١٧١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢١مصطفى مجدى عبدالحميد سيد احمد١٠٤٢٧ ١٧١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١١مصطفى مجدى عبداللطيف قاسم١٠٧٨٢ ١٧١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٨مصطفى محمد جمال احمد على٨١١٠٦٤ ١٧١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٥مصطفى محمد حسانين الغزالى١٠٤٥٤ ١٧١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٣٠مصطفى محمد حسن مصطفى٨٩٢٢١ ١٧٢٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٦مصطفى محمد خيرى كامل٤٨٣٩ ١٧٢١
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١١مصطفى محمد زكى محمد٢٦٣١ ١٧٢٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٤مصطفى محمد سامى شحاته٨٢٥١٢٢ ١٧٢٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١مصطفى محمد سيد احمد محمد ربيع١٧٦٤٠ ١٧٢٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٠مصطفى محمد عبدالحليم مصطفى١٠٧٤٣ ١٧٢٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٧مصطفى محمد عز محمود١٠٩٧١ ١٧٢٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٥مصطفى محمد فرج مصطفى المالح٨٢١٠٣٣ ١٧٢٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٢مصطفى محمد كمال سليم حامد٩٩٢٥٨٠ ١٧٢٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٨مصطفى محمد محمد محمد العربى١٠٤٦٦ ١٧٢٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠١مصطفى محمد محمد مرسى السعيد٨١٥٦٦٦ ١٧٣٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٨مصطفى محمد محمود عبدالعال١٠٦٢٧ ١٧٣١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٠مصطفى محمد موسى محمد١٢٠٦٨ ١٧٣٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١مصطفى محمد نبيل حامد٩٩١٠٢٨٨ ١٧٣٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٧مصطفى محمود احمد عبدالعزيز٢٤٦٣٨ ١٧٣٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٥مصطفى محمود عبدالقادر فضل @٨١٥٤٤ ١٧٣٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٧مصطفى محمود قرنى عبدالرحيم٨٢٥١٦٠ ١٧٣٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٧مصطفى ممدوح مصطفى عبدالمجيد٧٠٠٤ ١٧٣٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٤مصطفى ناجح سيد خليل الشاھد٨١٥٠٦٦ ١٧٣٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١مصطفى نشات محمد احمد حجازي٨٥٧٠٥ ١٧٣٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠١مصطفى وجيه اسماعيل دسوقي٨٧١٩١ ١٧٤٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٥معتز احمد عبدالحميد خالد١٨١١ ١٧٤١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٢معتز محمدين محمد عبدالمجيد١٧٦١٤ ١٧٤٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٠معتز محمود عبدالحميد عبد@٤٧٧٦ ١٧٤٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٠مفيده رجب سعد١٤٠٠٤ ١٧٤٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١مفيده محمد يحى السيد احمد الصيرفى٨١٦٧٣٤ ١٧٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٧منار ابراھيم ابراھيم الشاذلى١٧٨١٩ ١٧٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٣منار حسن بيومى حفنى٤٠٦٣ ١٧٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٥منار عبدالرافع على ا7شقر٢٥٣٨٣ ١٧٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٤منار عبداللطيف عبدالعال حسن٢٤٥٥٠ ١٧٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١منار عصام فرج اسماعيل٧٠٠٥ ١٧٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٣منار مصطفى عبدالصبور المشد٨٧٥٨ ١٧٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٧منتصر ص.ح محمد عبدالسميع٢٥٢٠٩ ١٧٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٧منه @ ابراھيم فھمى وھبه٦٣٧٩ ١٧٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٧منه @ السيد ابراھيم السيد القاصد١١٣٢٩ ١٧٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٤منه @ خالد فھيم بسيونى محمد٦٠٦٣ ١٧٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٠منه @ محمود احمد مرسى٢٥٠٣٥ ١٧٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٥منه @ محمود مختار٤٧٨٩ ١٧٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢١منه @ مصطفى٨٨٨٧١ ١٧٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٠منى ابراھيم عزت غريب٨١٦٠٨٦ ١٧٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٨منى احمد على دسوقى٨١٦٧٨٢ ١٧٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٠منى حسام الدين محمد حسين٨٥٧٢٥ ١٧٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٦منى حسن ابراھيم احمد ابراھيم٨٤٦٤٠ ١٧٦٢

٢٠١٦/٠١/٣١الجيزه Page ٤٤ of  ٥٠



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

١١ ش دكتور محمد مندور - المنطقة ا�ولى - خلف رابعة العدوية - مدينة نصر - القاھرة اوراسكوم للتدريب 

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١٣منى خالد عاشور حسين٨٢٣٧٠ ١٧٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٠منى عبدالعزيز محمد محمد حسين١٧٦٢٩ ١٧٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٤منى عيد عرفه قاسم٢٠٠٢٠ ١٧٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٤منى عيسى محمد عيسى١٢٣٤ ١٧٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢٩منى مجدى ص.ح احمد زكى١٢٠٣٨ ١٧٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٩منى محمد محمود عبدالرحمن٦٣٩٢ ١٧٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٢منى محمود محمد محمود١٤٠٢٢ ١٧٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٣٠منى مصطفى محمد على٨١٨٢١٤ ١٧٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٠منير احمد سامى على محمد٨١٦٨٤٥ ١٧٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٢مھا احمد كمال عبدالوھاب محمد٢٦٥٤٧ ١٧٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٤مھا احمد محمود سليمان٤٧٦٨ ١٧٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٣مھا جمال محمد عبداللطيف١٤٠٦٥ ١٧٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٤مھا سيد محمد محمود١٤٠٢٣ ١٧٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/٠١مھا عزت محمد محمد جبه١٦٢٠٢ ١٧٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٤مھا محمد حسين عبد@٨٧٩٠ ١٧٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٤مھا مصطفى عبدالكريم١٣١١٦ ١٧٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٨مى ابراھيم عبدالرحمن سيد١٨٥٥٤ ١٧٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٩مى احمد توفيق مصطفى٢٥٥٧٦ ١٧٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١مى احمد على احمد٨١٦٧٧٨ ١٧٨١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١مى امين فھمى امين١٤٢٣٤ ١٧٨٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٦مى سامى توفيق٨٢٣٠٠ ١٧٨٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٥مى سليمان سيد سليمان٨٣٩٧٢ ١٧٨٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٨مى سيد محمد محمود١٤٠٢٤ ١٧٨٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٦مى عبدالحميد جمال عبدالحميد٨٢٨٠١٢ ١٧٨٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٣مى محمد حسن محمد عبدالعظيم١٧٧٩٥ ١٧٨٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١مياده جمال رجب السيد١٢١٩٩ ١٧٨٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٢١ميار محمد امين راشد٨١١٠٧١ ١٧٨٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٤/٠١ميرنا اشرف احمد فتحى١٦٩٧٥ ١٧٩٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/٢٠ميرنا حمدى سيد عبدالعزيز٩٩٩١٥٦ ١٧٩١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٨ميساء احمد محمد منسوب مطر٢٥٣١٤ ١٧٩٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١ميسره عبدالوھاب محمد بيومى٤٨١٨ ١٧٩٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٤ميسره محمد البشير عزام بشير١٠٣٦٠ ١٧٩٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١١مينا توفيق فھيم ايوب١٤٣٦٣ ١٧٩٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٩مينا جرجس حلمى ايوب٨٣٧٤٤ ١٧٩٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٥مينا لطيف رزق جورجى٨٧٠٧٨ ١٧٩٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١مينا مجلى فل مجلى٤٠٥٥ ١٧٩٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١مينا م.ك ميخائيل عبدالم.ك٦٣٧٨ ١٧٩٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٤مينا ميشيل شكرى فارس٨٨٥٥٤ ١٨٠٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٠مينا نبيل انور شحاته٤٤٢٢ ١٨٠١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٥مينا نبيل حليم ينى١٤٠٧١ ١٨٠٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٩مينا نبيل عبدالشھيد٢١٥٢١ ١٨٠٣
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠١نادين عبدالفتاح محمد عبدالقادر٢٥٣٨٢ ١٨٠٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٠ناريمان طارق مصطفى حسين٢٤١٥٠ ١٨٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٠ناريمان عطيه عبدالفتاح حجازى١٧٢١٥ ١٨٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٢نانا منجود عبدالمجيد بدر٦٥٩٣ ١٨٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٥نانسى سامى رزق @ قديس١٤٠٧٢ ١٨٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢١ناھد عبدالوارث بسطاوى احمد١٥٧٢ ١٨٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٥نبيل محمد محمد سالم٢٠٠٧٦ ١٨١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠١نج.ء عبدالحميد ضوى احمد٢٥٤٧ ١٨١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١١نج.ء عبدالمعز بيومى٢٥٥٥٨ ١٨١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٥نج.ء محمد السعودى مرسى١٧٦٥٤ ١٨١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٣ندا السيد عبدالصادق ابراھيم١٠٠٢٧ ١٨١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٤ندا حسين محمود فوزى٨٩٩٣ ١٨١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠١ندى ثروت عبدالحليم١٥٠٣٦ ١٨١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢١ندى سامى محمد احمد شلبى٩٣٣٨ ١٨١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٤ندى ص.ح احمد شحاته٨١١٢٨٤ ١٨١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٧ندى محمد ناصر محمد محمد الديب١٥٧٨٩ ١٨١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٣ندى محمد يحيى الخولى٢٤١٨٠ ١٨٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٨نرمين حسن طه حنفى الوكيل١٧٠٣٣ ١٨٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٠نرمين سامى على حسين٨١٥٨٧٩ ١٨٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٥نرمين صبرى شحاته١٥٠٠٠ ١٨٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٣٠نرمين على عبدالحميد على عبد@١١٣١١ ١٨٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٣نرمين فتحى عبد@ ابراھيم البلتاجى٧٠٢٨ ١٨٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٤نرمين مختار احمد محمود٨١٦٤٨ ١٨٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٢نرمين نشات محمود ا7بيض٨٩٤٢٤ ١٨٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٠نسمه احمد حنفى عبدالعزيز٩١٦٣٦١ ١٨٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢٩نسمه احمد عبدالحميد حسن١٤٢٣٦ ١٨٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١نسمه طه محمد محمد على صقر١٧٥٥٧ ١٨٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٦نشوى احمد شوقى محمد ابراھيم١٢٦١٢ ١٨٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٦نشوى عبدالس.م عبدالستار٢٤٠١٧ ١٨٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٩نشوى محمود رزق محمود٢٢٧١٤ ١٨٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٤نعمه نبيل عبدالغفار نصر الدين٤٠٢٠ ١٨٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١نھال محمد سعد على البغدادى١٣٢٠٢ ١٨٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٣١نھال محمد كمال ھاشم عبدالمالك١٩١٢ ١٨٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٨نھال محمد مصدق احمد عبدالرحيم٢٢٠٧٦ ١٨٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٣نھال محمود خميس احمد١٥٣٥٥ ١٨٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/١٠نھال ممدوح سيد عبدالرحيم١٦٥٧٠ ١٨٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٧نھله سامى على حسين فرغلى٨١٥٨٨٠ ١٨٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٤نھله محمد ص.ح الدين عبدالفتاح احمد٨٠٠٠ ١٨٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٩نھى حسن انور٨١١٢٨٩ ١٨٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٧نھى طارق محمد سليمان٨٥٠٩ ١٨٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٥نھى محمد شحات سليمان١٥٢٢٠ ١٨٤٤
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٦نھى مصطفى احمد راضى٨٢٨٠٢٢ ١٨٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٧نور الدين ص.ح الدين يحيى ابراھيم٢٥٣٣٤ ١٨٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٥نور على١٥٣٠٠ ١٨٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٥نورا حسن سيد حسن٨٨٣٧٥ ١٨٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٥نورا سيد محمد احمد ج.ل١٩٣٢ ١٨٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠٩نورا ص.ح رمضان على٥٨٣٧ ١٨٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢١نورا طه عبود طه اسماعيل١٧٢٥٣ ١٨٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٤نورا عبدالعال عمران١٠٥٤٧ ١٨٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٤نورا على احمد محمد٩٤١٧ ١٨٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١نوره محمد صبرى محمد١٦٣٢٩ ١٨٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٩نورھان اشرف عبدالمنعم رافت١٢٦١٣ ١٨٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/٢٢نورھان سيد عمر مسلم٢٦١١ ١٨٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٥نورھان صديق نمر١٥٠٤٣ ١٨٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٢نورھان على عبدالمنعم على القطبى٨٤٣٢٦ ١٨٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٠نورھان محسن محمود محمد٢٢١٦٦ ١٨٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٩نورھان محمد عطيه مصطفى٨١٧٤٣٠ ١٨٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٠١نورھان مصطفى فايز عثمان١٤٢٣٥ ١٨٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢٩نورھان ناصر عمر اسماعيل١٩٠٩٠ ١٨٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٠نيرمين لبيب سيد صالح١٧٧٩٧ ١٨٦٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٧نيفين رضا عبدالمنعم حامد١٣٢١٥ ١٨٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٤نيفين صابر محمد ابراھيم١٠٩٥١ ١٨٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠١ھاجر على عواد على عماره٦٤٠٦ ١٨٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٤ھاجر محمد جبر سعد الصياد٢٣١٥٢ ١٨٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠٦ھالة جمال سالم طلبه جاد٢٥٦١٦ ١٨٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٠ھاله احمد محمد على١٠٩٩٤ ١٨٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٨ھاله جبره مجاور صديق١٠٠٧٤ ١٨٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٣ھاله محمد حسنى محمود محمد١٢٦٣٨ ١٨٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٠ھانى حسن صادق محمد٢٣٥٨٨ ١٨٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٥ھانى سيد على حسن١٧٣٥٩ ١٨٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٣ھانى عبد@ السيد حافظ٨٤٧٢٦ ١٨٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠١ھانى عفيفى عبدالھادى عفيفى١٠٦٦٩ ١٨٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٢ھانى محمد حسنين٢٢٥٣٤ ١٨٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٣ھانى محمد عبدالعزيز احمد٩٩١٧٦٥٦ ١٨٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٥ھانى محمود محمد بدوى حسن٤٨٤٢ ١٨٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠١ھانى مصطفى حمدان نصر @٥٥٤٧ ١٨٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١ھانى ممتاز رفعت العبد٨٢٨٠٠٩ ١٨٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٨ھانى وجدى عبدالحكيم محمد١٠٩٥٧ ١٨٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٣ھايدى فوزى زكى واصف٦٦٢٣ ١٨٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١ھبه احمد خليل خليل٥١٢٨ ١٨٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠١ھبه @ جمال عاشور مختار٢٣٠٢٧ ١٨٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٠ھبه @ عادل حسن الزربع٨١٥٨٧١ ١٨٨٥
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٣ھبه حامد محمد فايز١٧٠٣١ ١٨٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٦ھبه حمدى مصطفى عبدالقادر١٦٩٨٩ ١٨٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٣ھبه خالد عثمان عبدالصالحين١٤٠٩٠ ١٨٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٤ھبه سامى جمعه محمد٨١٦٩٣٨ ١٨٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٧ھبه سيد عبدالمنعم١٣٧٧ ١٨٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١١ھبه سيد محمد عبدالعزيز٨١٧٥١٩ ١٨٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٧ھبه عوض جمال سليمان١٨٠٩٠ ١٨٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠١ھبه محمد عماره احمد على رمضان٥٧٩١ ١٨٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٩ھبه محمد محمد يوسف٨١٦٧٦٢ ١٨٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٨ھبه مكرم حبيب شحات١٠١١٠ ١٨٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٦ھبه نبيل احمد ابراھيم٨١٩٦١٠ ١٨٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٨ھبه نور الدين عبدالغفور٨١١٢٥٥ ١٨٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٥ھبه يحى محمود حمدى عبدالمجيد٧٩٧٤ ١٨٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٣ھدى بدرى محمد عبدالعزيز٨٢٢٤٦ ١٨٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٤ھدى سيد صابر محمد على٥١٣٢ ١٩٠٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٦ھدى ص.ح الدين كامل١٦٥٦٤ ١٩٠١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٩ھدى ص.ح مختار رفاعى٨٢٤٣٥ ١٩٠٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٢ھدى يونس ابو القمصان صالح١٥٧٢٤ ١٩٠٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٧ھدير احمد حسين عزالدين٢٢١٦٥ ١٩٠٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/١٤ھدير حسن حسن داود١٥٣٧٨ ١٩٠٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٠ھدير عزت عبدالحميد احمد على٥٢٢٥ ١٩٠٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١١ھدير عصام الدين حسن وھبه٨٢٩٠٠٢ ١٩٠٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٨ھدير عصام الدين غنيم سالم١٢٥١٣ ١٩٠٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١٥ھدير فوزى حسنى ھليل٨١١٢٩٤ ١٩٠٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٩ھشام احمد سيد س.مه١٠٤٠٤ ١٩١٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٨ھشام السعودى كمال عبدالنبى البيلى١٠٣٩٥ ١٩١١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠١ھشام حامد محمد محمود٨٤٣٣٩ ١٩١٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٩ھشام زكريا زكى خليل الحداد٦٦٧٥ ١٩١٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٧ھشام طارق عباس سيد٦٩٤٩ ١٩١٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٩ھشام عادل عبدالمنعم عاشور٨١٤١١٧ ١٩١٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٦ھشام عبدالمجيد محمد عبدالمجيد٨٤٢٢٣ ١٩١٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٤ھشام عزيز على عبدالھادى٨١٣٠٥٨ ١٩١٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢١ھشام عصام محمد٨٥٦٦٥٤ ١٩١٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٤ھشام محمد متولى محمد٨٣٥٤٤ ١٩١٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٥ھشام معوض محمد معوش٨٢٥١١٣ ١٩٢٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠١ھشام وحيد عويس٨٣٩١٧ ١٩٢١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٤ھند احمد حامد احمد سعد٥١١٩ ١٩٢٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢١ھند سمير محمد عبدالھادى٦٤٨٨ ١٩٢٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٢٥ھند عبدالحكم على محمد مطر١٠٩٤٢ ١٩٢٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١ھند عبدالدايم محمد على عمران١٤٠٦٦ ١٩٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٦ھند محمد حسين جعفر١١١٨٢ ١٩٢٦
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٢ھند محمود عبدالحميد محمد جاب @٦٧٤٦ ١٩٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٤ھند مختار محمد عبدالكريم١٨٦٢٢ ١٩٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠١ھيثم عبد@ محمد سيد احمد حجازى٢٦٥٩٣ ١٩٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٨ھيثم محمد احمد٢٤٠٤٩ ١٩٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠٧ھيثم محمد رفعت حسين محمود١٧٥٥٤ ١٩٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١١وائل السعيد محمد ابراھيم يوسف٩٩٥٣٤٨ ١٩٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٣٠وجيه محمود عبدالمطلب سطوحى٥٧٦٠ ١٩٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٤وسام ابو النور متولى ابو النور١٧٢١٣ ١٩٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٩وسام محمود ص.ح محمد٨٢٤٧ ١٩٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٥وسام مصطفى فاروق محمد٥١٥٣ ١٩٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٣وفاء ابراھيم عبدالفتاح ابراھيم النجار١٠٧٠١ ١٩٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٦وفاء احمد حامد عبدالقادر١٢٠٣٦ ١٩٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٨وفاء عوض محمد نادى يوسف٢٦٢١ ١٩٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١٨وفاء مجدى عبدالغفار حامد١٥٧٨٨ ١٩٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٨وفاء محمد نجيب ابراھيم٥٥٣٩ ١٩٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٦و7ء حنفى ثابت محمد١٥٢٥٥ ١٩٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١و7ء شكرى محمد محمود٦٩٦٤ ١٩٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٢٤و7ء صبرى محمود الدسوقى٨٨٩٠٠ ١٩٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٧و7ء فوزى رمضان الصادق٢٣٢٦٣ ١٩٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٣و7ء محمد احمد الصاوى٨٥٥٩٧ ١٩٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٨و7ء محمد مصطفى ابراھيم٨٥٩٧١ ١٩٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٨وليد امين حسن محمد١٠٢٩٧ ١٩٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٣وليد جمال عبدالمعطى عبدالمحسن٢٢٢٣٤ ١٩٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٦وليد حمدى محمد حسن١٢٢٥٩ ١٩٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٦وليد عادل رمضان٨٨٩٣٠ ١٩٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٧وليد عبدالتواب احمد احمد الشاھد٩٥٩٣ ١٩٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٨وليد عدلى حماده محمود النقيب١٩٨٨٣ ١٩٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٣وليد على عباس حسانين١٧٠٥٤ ١٩٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٥وليد على فضل قاسم١٦٥٧٧ ١٩٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٧وليد لطفى س.مه غانم٢٣٥٢٦ ١٩٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٥وليد محمد زكى مرسى احمد١٧٧٧٧ ١٩٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٤وليد محمد محمود ابوالحمد١٤٢٦٦ ١٩٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٢وليد محمد نجيب على٢٤٥٧٣ ١٩٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠١وليد معنى سعد عليان السيد٨١٤١١٢ ١٩٦٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٦وليد نادى احمد سيد٣١٧٦ ١٩٦١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠١ياسر ج.ل معوض٦٣٨٨ ١٩٦٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٩ياسر عبدالقتاح محمد الصريطى١٠٤٦٩ ١٩٦٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٠ياسر عزت محمد محمد جبه٦٦٨٣ ١٩٦٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٤ياسمين احمد سيد احمد غنيم٢٣٥٠٥ ١٩٦٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٦ياسمين جمعه على محمد٢٤٠١٤ ١٩٦٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٦ياسمين حسن عبدالوھاب٨٢٠٥١٢ ١٩٦٧

٢٠١٦/٠١/٣١الجيزه Page ٤٩ of  ٥٠



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

١١ ش دكتور محمد مندور - المنطقة ا�ولى - خلف رابعة العدوية - مدينة نصر - القاھرة اوراسكوم للتدريب 

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٦ياسمين حسنى شلبى ابراھيم٨١٦٧٧٥ ١٩٦٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٣ياسمين خمدى محمد ابراھيم١٥٧٨٤ ١٩٦٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٢ياسمين سعيد احمد الجزار١٢٢٧٧ ١٩٧٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٢٤ياسمين صبحي عبد العزيز الكي.ني٩٣٥٣ ١٩٧١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٧ياسمين عبدالعزيز رزق @١٥٧٩٠ ١٩٧٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١ياسمين فراج السيد٦٤٠١ ١٩٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٠ياسمين مجدى يوسف الدميرى٩٩٦٧٣٨ ١٩٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٩ياسمين محمد حسن يوسف١٥٢٦٥ ١٩٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٥ياسمين محمد سامح خليل زيدان المليجى٨٢٤٢٣١ ١٩٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٢ياسمين محمد محمود كامل٩٥٤٦ ١٩٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٩يحيى سعد منصور على١٢٤٥٦ ١٩٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٤يحيى محمد عبدالس.م محمد١٢٤٥٧ ١٩٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١يسرا رفعت محمد احمد٨٣٨٦٢ ١٩٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٧يسرا عبد@ ابراھيم٢٤٠١٥ ١٩٨١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٤يمنى سعودى عمر ابوعلى١٦٢٩٦ ١٩٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٢١يمنى سيد فضل صالح عمران١٧٢٥٢ ١٩٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٠يوسف شعبان محمد سالم٩٦٧٥ ١٩٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٧يوسف عبدالمنعم حسن على٢٤٢٧٤ ١٩٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٦يوسف فريد عبدالفتاح عبدالعزيز٨٢٨٢٨ ١٩٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٣/٠١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٧يوسف محمد ابراھيم احمد٨٩٠٩٦ ١٩٨٧
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